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PREGAO PRESENCIAL n° 01/2021

Edital  n° 01/2021

Processo 3001/2021  -G.L.C.

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi torna pdblico que se encontra aberta

nesta  unidade,  a  licitagao na modalidade PREGAO PRESEN do tipo  MENOR PRECO

UNITARIO,  submetjdo a  lances,  que sera processada e julgada pela Pregoeira Sra.  LUANA

SILVERIO ALVES e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 39/2020.

Este  certame  sera  regido  pela  Lei  Federal  n.0   10.520,  de  17  de  julho  de

2002,  aplicando-se  subsidiariamente,  no  que  couberem,  as  disposig6es  da  Lei  Federal  n°

8.666/93 e LC n° 123/2006 com suas alterag6es.

As   propostas   deverao   obedecer   as   especificag6es   deste   instrumento

convocat6rio e anexos, que dele sao parfe integrante.

Os  envelopes  contendo  a  proposta  e  os  documentos  de  habilitagao  serao

recebidos   no   endereap   abaixo   mencionado,   na   sessao   ptiblica   de   processamento   do

Pregao,  ap6s  o  credenciamento  dos  interessados  que  se  apresentarem  para  participar do

certame.
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A sessao de processamento do Pregao Presencial sera realizada na data de

15/01/2021,  as  O9h,   (horario  de  Brasilia),   no   Plenario  da  Camara   Municipal  de  Jacarei,

situada na Praea dos Tres Poderes,  n° 74,  Centro,  neste Municipio.

1.   OBJETO

Constitui  objeto  do  presente  Pregao  o  fornecimento  de  03  (tr6s)  computadores

para edigao de jmagemMdeo para  uso da TV Camara Jacarei conforme especificae6es
do Anexo 11 -Termo de Referencia.

2.   ANEXOS

2.1.      Integram este  Edital os seguintes anexos:

Anexo I -Aviso de Licitagao

Anexo 11 -Termo de  Referencia

Anexo Ill -Procuragao

Anexo lv -Declaragao ME/EPP

Anexo V -Declaragao de Condig6es Habilitat6rias

Anexo Vl -Declara?ao de Elaboragao lndependente da Proposta

Anexo VIl -Proposta Comercial

Anexo Vlll -Declaragao de Atendimento ao Art.  7° da Constituigao Federal

Anexo  lx - Minuta Contratual

Anexo X -Declaragao para Elaboraeao de Contrato

Anexo Xl - Manifestagao de  lnteresse

Anexo Xll -Valor Estimado

Anexo Xlll -Termo de Fiscal de Contrato

3.   CONDIC6ES GERAIS DE PARTICIPACAO

3.1.         Caso    haja    interesse    na    participagao    na    presente    licitagao,     solicitamos    o

preenchimento da  manifestagao de interesse - Anexo Xl e o seu encaminhamento ao Setor

de        Licitag6es        da        Camara        Municipal        de       Jacarei,        atraves       do       e-mail

praca  dos  Tres  poderes   74     CEP    12  327-90]  -Teu]2)3955-2200     S"e   !±:!Z±±u±£±EelseJ±BLer         giv
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luana.siiverio®iacarei.sD.lea.br,  para  que  possa  receber  eventuais  comunicados  acerca  do

Edital e demais informag6es que se fieerem necessarias;

3.2.         Consideram-se   Micro   e   Pequena   Empresa   (ME/EPP)   aptas   a   participagao   no

presente  certame  aqueles  que  preenchem  os  requisitos  do  art.  3.0,  da  Lei  Complementar

Federal n.0 123/2006 e suas alterae6es;

3.3.        As licitantes que desejarem participar do pregao deverao entregar a pregoeira, ate o

horario estipulado no preambulo deste Edital,  2 (dojs) envelopes opacos fechados,  urn deles

contendo  a  PROPOSTA e  o  outro a  DOCUMENTACAO,  em  cujas faces externas deverao

constar as seguintes informag6es:

I  y+Ac`&RAAfVI,MunmaprfuL'\es\alseAREL,     <                 .\y  t` >

++  ++++/C:.  Pregoei     +Sra.  LUANA SILV£RIO ALVES    +++                                               +

t  FRE¢frS,fl?olesael  \,,>,`           < a  a.j,  ,

+++ +    ENVELOFre  2+ DocUMENTACAo + +  +

\^:  ,;`,.^`,xNeyE\`\\DA\Eut"Esfi ,,   *  t^.   ¥`   i  >                                                    +

REPRESENTANTE LEGAL :

3.4.        As  licitantes que desejarem enviarseus envelopes por via  postal  (com AR, Aviso de

Recebimento)  deverao  remete-los  ao  enderego  constante  do  preambulo  deste  Edital,  aos

cuidados   da   Pregoeira,   Sra.   Luana   Silverio   Alves,   colocando   os   Envelopes   n°   01   -
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Proposta  e  n°  02 -  Documentagao,  devidamente  identificados,  como consta  no  item  3.3,

dentro  de   urn   tlnico  envelope,   bern   como   a   Declaraeao  de   ME/EPP   (Anexo   lv),   e   a

Declaragao de Condig6es Habilitat6rias (Anexo V) devidamente assinadas por representante

legal  e  c6pia  autenticada  do  contrato  social  da  empresa  com  todas  as  suas  alterag6es ou

consolidado.   Poderao  participar  desta  licitagao  pessoas  juridicas  que  tenham  por  objeto

social atividade compativel e condizente com seu objeto;

3.5.        Em hip6tese alguma serao recebidos envelopes ap6s a fase de credenciamento das

licitantes;

3.6.        As  empresas  que  se  interessarem  em  par{icipar deste  certame  e  que  estejam  em

recuperaeao   judicial   deverao   apresentar,   durante   a   fase   de   habilitagao,   o   Plano   de

Recuperagao  ja  homologado  pelo  juizo  competente  e  em  pleno  vigor,  sem  prejuizo  do

atendimento  a  todos  os  requisitos  de  habilitagao  econ6mico-financeira  estabelecidos  neste

edital.  Nao  poderao  participar  as  empresas  estrangeiras  que  nao  funcionem  no  Pars,  nem

aquelas que tenham  sido declaradas  inid6neas  para  licitar e  contratar com  a Administragao

Ptlblica  ou  que  estejam  cumprindo  a  saneao  de  suspensao  do  direito  de  licitar  e  contratar

com  a  Camara  Municipal  de  Jacarei,  bern  como  aquela  inscritas  no  cadastro  nacional  de

Empresas   Punidas   _CNEP,   conforme   disp6e   o   artigo   22,   da   Lei   n°   12.846/2013   (Lei

Anticorrupgao);

3.7.        A falsidade das declarag6es prestadas,  objetivando os beneficios da  Lc n°123/2006,

podera caracterizar o crime de falsidade  ideol6gica,  previsto no Artigo 299 do C6digo  Penal,

sem  prejuizo  do  enquadramento  em  outras  figuras  penais  e  da  aplica?ao  de  sang6es

administrativas  previstas  na  legislagao  pertinente,  observado  o  devido  processo  legal,  e

implicafa,  tambem,  o  afastamento  da  licitante,  se  o  fato  vier  a  ser  constatado  durante  o

tramite da  licitaeao.

4.
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4.1.        Os  documentos  descritos  nos  termos  dos  itens  4.2.  a  4.7.  (Procuraeao,  contrato

social,  declaragao de condig6es de habilitagao), e declaragao de microempresa ou empresa

de pequeno porte (Anexo lv) deverao ser apresentados a Pregoeira fora dos envelopes 01

a 02, juntamente com documento de identidade com toto que  identifique o representante

legal da empresa;

4.2.        As licitantes deverao se apresentar para  credenciamento junto a  pregoeira  por meio

de   urn(a)   representante,   devidamente   munido(a)   de   procuracao   que   o(a)   nomeje   a

participar   deste   procedimento   licitat6rjo   em   nome   da   empresa,   respondendo   por   sua

representada,  comprovando  os  necessarios  poderes  para  formular verbalmente  lances  de

pregos,  firmar  declarae6es,  deslstir  ou  apresentar  as  raz6es  de  recurso,  assinar  a  ata  e

praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame (Anexo Ill);

4.3.         A    procuraeao,    se   feita    por    instrumento    particular,    devefa    estar   com    firma

reconhecida,  bern  como  acompanhada  de  documentagao  que  comprove  que  o  outorgante

tern competencia para delegar poderes;

4.4.         Em  se  tratando  de  instrumento  publico,  bastafa  apresentagao  do  traslado  ou  c6pia

autenticada;

4.5.          No  caso  de  s6cio  administrador  da  empresa,  devefa  ser  apresentada  c6pia  do

contrato  social  com  todas  as  suas  alterae6es,   ou  consolidado,  onde  conste  o  nome  do

representante legal com os respectivos poderes;

4.6.        Sera    indeferido   o   credenciamento   do   representante   sempre   que   nao   forem

apresentados   os   documentos   necessarios   a   sua   correta   identificagao   ou   quando   for

verificado  que  nao  possui  poderes  suficientes  para  praticar  atos  no  decorrer  da  sessao.

Cada representante atuafa em favor de uma tinica empresa;

4.7.         Instaurada    a    sessao.    as    licitantes,    por    interm6dio    de    seus    representantes,

apresentarao   declaragao  dando   ciencia   de   que   cumprem   plenamente  os   requisitos  de

habHhaap. cop?.I,eT,t.::::.:' cup L„„ 9O]  T„]2,3„„2OO  s"c ±---Jha-~



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 06/18

4.8.        Nao  serao  considerados  os  envelopes  apresentados  ap6s  o  prazo  indicado  no

preambulo, bern como os entregues a tempo, por6m, em local diferente do determinado:

4.9.        As  licitantes far-se-ao  representar nas sess6es por apenas ol  urn (a)  procurador(a)

ou    pessoa   expressamente    credenciada.    Nao   sera   admitido   que    urn    representante,

represente mais de uma empresa no mesmo certame;

4.10.       As  llcitantes  que  encaminharem  seus  envelopes  via  postal,   caso  nao  se  fagam

representar durante a sessao de  lances verbais, ficarao  impossibilitadas de praticar os atos -

descritos no item 4.2.

5.    DA PROPOSTA /ConteLldo do envelope l`

5.1.        No    envelope    1    -    Proposta    devefa    estar    a    Declaraeao    de    Elabora§ao

lndependente da Proposta (Anexo Vl) e a Propo§ta Comercial (Anexo Vll), a qual devera

ser  impressa  em  papel  timbrado  da  empresa,  em  lingua  portuguesa,  sendo  seus  valores

monefarios   expressos   em    moeda   corrente   nacional,    com   clareza,    sem   alternativas,

emendas,  rasuras,  entrelinhas,  ou  no  pr6prio formulario que  integra  o  presente  Edital.  Suas

folhas devem estar rubricadas e a dltima datada e assinada pelo seu representante legal;

5.2.         Deverao constar na proposta:

5.2.1.     o valor unitario e total, expressos em reais, com duas casas decimals;

5.2.2.     nome  (identificagao)  da  licitante,  enderego,  ntimero  de telefone  e/ou  fax,  CEP  e  n.0

do CNPJ/MF;

5.2.3.     validade da proposta,  que sera de  no minimo 60 (sessenta) dias,  contados da data

de abertura dos envelopes;

pr.a.do.Troupod.I"„_CE„2_3279o„.]t]2,_S,to_\fty
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5.2.4.    E    obrigat6ria    a    apresentaeao    do    cataloao    dos    eduiDamentos    e    sous

comE]onentes. junto com a proposta comercial (Anexo VI[).

5.3.        A  despesa  total  foi  estimada  em  R$  66.047,01  (sessenta  e  seis  mil,  quarenta  e

sete reais e urn centavo) o que corresponde ao valor unitario de R$22.015,67(vinte e dois

mil, quinze reais e sessenta e sete centavos) para a sendo este o valor maximo aceifavel

pela Administragao.

5.4.        A licitante, ao ofertar sua proposta, automaticamente expressara plena concordancia

Com:

5.4.1.      a aceitagao de todas as condig6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

5.4.2.      a fixagao  do  prego  apresentado,  sendo,  portanto  irreajustavel  e devendo  abranger

todas   as   despesas   incidentes   sobre   o   objeto   da   licitagao   (impostos,   taxas,   encargos

trabalhistas,   previdenciarios,  fiscais,   comerciais  e  gastos  com  transporte),   nao  havendo

possibilidade de qualquer reajuste;

5.5.     Ate  02  (dois)  dias  antes  da  data  fixada  para  recebimento  das  propostas  qualquer

pessoa  podera  solicitar  esclarecimentos,  providencias  ou  impugnar  o  ato  convocat6rio  do

PREGAO.

6.D

6.1.      No  dia,   hora  e  local  estabelecidos  no  preambulo  do  presente   Edital,   a   Pregoeira

recebera,   em   envelopes   distintos   e   devidamente   fechados,   as   propostas   comerciais

(envelope   1)   e   os   documentos   (envelope   2)   exigidos   para   habilitagao`   Os  envelopes

deverao indicar o ntlmero deste PREGAO e center externamente as informag6es constantes

do  item 3.3 deste  Edital;
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6.2.     Abertos os envelopes com  as  propostas,  sera  verificada a  conformidade destas com

os  requisitos  estabelecidos  no  instrumento  convocat6rio,   sendo  desclassificadas  as  que

estiverem em desacordo;

6.3.      E  facultado   a   Pregoeira,   para   a   adequada   analise   e  julgamento   das   propostas,

consul far  tecnicos  ou   especjalistas   na   area  do  objeto  desta   licitagao,   sendo  vedada  a

inclusao  de   novos  documentos  ou   informag6es  que  deveriam   constar  originalmente  da

proposta;

6.4.      Sera,  entao,  selecionada  pela  Pregoeira  a  proposta  de  menor prego  e  as  propostas

em valores sucessivos e superiores a  10% (dez por cento),  relativamente a de menor prego;

6.5.           Nao  havendo  pelo  menos  03  (ties)  propostas  nas  condig6es  definidas  no  item

anterior,  a  Pregoeira  classificafa  as  melhores  propostas  seguintes  as  que  efetivamente ja

tenham sido por ele selecionadas, ate o maximo de 03 (ties), quaisquer que sejam os preeos

oferecidos;

6.6.      As  licitantes  selecionadas  na  forma  dos  itens  6.4  e  6.5  sera  dada oportunidade  para

disputa,  por  meio  de  lances  verbais  e  sucessivos,  de  valores  distintos  e  decrescentes,  a

partir da autora da proposta de major prego;

6.7.      Caso nao se  realizem  lances verbals,  sera verificada a conformidade da proposta que

oferecer   menor   prego   em    relagao   ao   orgado   pela   Administragao,    bern   como   sua

exequibiljdade;

6.8.      Se  os  valores  de  02  (duas)  ou  mais  propostas  escritas  ficarem  empatados,   sera

realizado urn sorteio para definir qual das licitantes registrara primeiro seu lance verbal;

6.9.     Serao realizadas tantas rodadas de lances verbals quantas se fagam necessarias;
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6.10.   Nao  serao  aceitos  lances  verbais  com  valores  irris6rios,  incompativeis  com  o  valor

orgado,  podendo  a  Pregoeira  negociar com as  licjtantes visando a  estabelecer urn  intervalo

razoavel entre os lances Ofertados;

6.11.   Sera  vencedora  da  etapa  dos   lances  verbals  aquela  que  ofertar  o   menor  preap

unifario;

6.12.   A   desistencia   em   apresentar   lance   verbal,   quando   convidada   pela   Pregoeira,

implicafa  exclusao   da   licitante  apenas  da  etapa   de   lances   verbais,   ficando   sua   tiltima

proposta registrada para classificaeao definitiva ao final da etapa;

6.13,   Ap6s   esse   ato,   sera   encerrada   a   etapa   competitiva   e   serao   relacjonadas   as

propostas, em ordem crescente, exclusivamente pelo criterio de menor prego;

6.14.   A   Pregoejra   examjnara   a   aceitabilidade,   quanto   ao   objeto   e   valor,   da   primejra

classificada]  conforme este Edital e seus Anexos, e decidifa motivadamente a respeito;

6.15.   Serao desclassificadas  as  propostas  que  nao  atenderem  as exigencias deste  Edital,

bern coma  aquelas que apresentarem  pregos excessivos,  assim  considerados aqueles que

estjverem acima do prego de mercado,  ou manifestamente inexequiveis,  nos termos do art.

48 da Lei Federal n° 8`666/93;

6.16.   Sendo  aceitavel  a  oferta,  sera  verificado  o  atendimento  das  condig6es  habilitatorias

somente da licitante classificada em  primejro lugar;

6.17.   Constatado  o  atendimento  pleno  as  exigencias  editalicias,  a  licitante  sera  declarada

vencedora  do  certame,   e  nao   havendo  manifestaeao  de   recurso  por  parte  das  outras

ljcitantes,  lhe sera adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta;

6.18.   Se   a   oferta   nao   for   aceitavel   ou   se   a   proponente   nao   atender   as   exigencias

habilitat6rias,  a  Pregoeira  examinafa  as  ofertas  subsequentes,  na  ordem  de  classificagao,

ate a apuragao de uma proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e nao

..
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havendo  manifestagao  de  recurso  por  parte  das  outras  licitantes,  a  ela  sera  adjudicado  o

objeto para o qual apresentou proposta;

6.19.   Da   reuniao   lavrar-se-a   ata   circunstanciada,   na   qual   serao   registradas   todas   as

ocorrencias  e  que,  ao  final,  sera  assinada  pelo  Pregoeiro,   Equipe  de  Apoio  e  licitantes

presentes.

7.1.        Os  documentos  apresentados  por meio  de  c6pia  produzida  por quaiduer processc

de reprodugao poderao ser autenticados por cart6rio competente ou pela Sra.  Pregoeira ate

30  (trinta)  minutes  antes do credenciamento,  conforme disposto  no artigo  32  da  Lei  Federal

n° 8.666/93. Os documentos emitidos pefa internet ou os publicados em 6rgaos oficiais serao

considerados autentieos.

7.2.       Deverao ser aDresentados no Envelope 2 -Documentacao:

•     REGULARIDADE JURIDICA:

7.2.1.     C6pia autenticada do Ato Constitutivo,  Estatuto ou  Contrato Social e suas alterae6es

posteriores  ou   instrumento  consolidado,   devidamente   registrado   na   Junta   Comercial  ou~

Registro Civil de Pessoas Juridicas,  ou  Registro Empresarial na Junta Comercial,  no caso de

empresario individual;

7.2.2.     C6pia  da  c6dula  de  identidade  e  do  CPF/MF  de  seu(s)  representante(s)  legal(is),

apto(s) para represents-la;

•     REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.2.3.     Certidao negativa de falencia ou  insolvencia civil; /`,
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8.2.3.1    Nas   hip6teses   em   que   a   certidao   encaminhada   for   positiva,   deve   o   licitante

apresentar  comprovante  da  homologaeao/deferimento  pelo  juizo  competente  do  plano  de

recuperagao judicial/extrajudicial em vigor;

7.2.4.     C6pia  do  comprovante  de  sua  regular  inscrigao  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas

Juridicas  (CNPJ);

7.2.5.     Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal;

7.2.6.     Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual;

7.2.7.     Prova   de   Regularidade   Fiscal   com   a   Fazenda   Municipal   (Certidao   de   Tributos

Mobiliarios);

7.2.8.     Prova  de  situagao  regular  perante  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Servigo  -

FGTS;

7.2.9.     CNDT -Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (Lei n° 12.440/11);

• DECLARAC6ES/ATESTADOS:

7.2.10.  Declaragao  em  papel  timbrado,  assinada  pelo  responsavel  pela  empresa,  de  que

cumpre o disposto no inciso Xxxlll do artigo 70 da Constitujgao Federal (Anexo Vlll);

7.2.11.  Declaragao,   no  caso  de  Microempresa  ou   Empresa  de  Pequeno   Porte,   de  que

cumpre  os  requisitos  legais  necessarios  para  a  obtengao  do  tratamento  favorecido,  com

base nas condig6es estabelecidas no art.  3° da  Lei Complementar n°  123/2006 e no Decreto

Federal n° 8.538/2015.  (Anexo  lv);

7.2.12.  Declaragao    de    Condig6es    Habilitat6rias,    em    papel    timbrado,    assinada    pelo

responsavel pela empresa (Anexo V);
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7.2.13.  Declaragao  de  Dados  para  Elaboraeao  do  Contrato,  em  papel  timbrado,  assinada

pelo responsavel pela empresa (Anexo X), sendo que:

7.2.14.  a falta de apresentaeao dos documentos especificados no item 7.2.13 nao inabilitafa

a  licitante,  implicando  tao  somente  que  o  CONTRATO  a  ser formalizado  com  a  vencedora

sera confeccionado em nome do(s) representante(s)  legal(is) da empresa;

7.2.15.  Os    documentos    mencionados    acima    deverao    referir-se    exclusivamente    ao

estabelecimento   licitante   (Matriz   ou   Filial),   ressalvada   a   hip6tese   de   centralizagao   de

recolhimento   de   tributos   e   contribuig6es   pela   Matriz,   que   devefa   ser  comprovada   por-`

documento pr6prio e estar vigente a 6poca da abertura do envelope;

7.2.16.  Sera  verificada  durante  a  analise  da  documentaeao  dos  licitantes  vencedores,  pela

Comissao  de  Pregao/Licitagao,  em  sessao  ptiblica,  par meios eletr6nicos,  a  inexistencia  de

registros   de  sang6es  administrativas,   pelo   webs/'fe  h#p../ywww.bee.sp.gov.br.   Constatada

qualquer irregularidade,  o licitante sera  inabilitado;

7.2.17.  As  certid6es  que  nao tiverem  validade expressa  sefao aceitas  apenas  as emitidas

ate 180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes.

8.    DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E  EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1.        As  empresas  caracterizadas  como  Microempresas  (ME)  ou  Empresas  de  pequeno

Porte (EPP), que pretendem  participar da presente licitagao,  deverao apresentar declaragao

nos  termos  do  item  7.2.15  deste  Edital  e farao jus  aos  beneficios  da  Lei  Complementar  n°

123/2006   (Estatuto   Nacional   da   Microempresa   e   Empresa   de   Pequeno   Porfe)   e   suas

altera?6es;

8.2.        Em  se tratando  de  Microempresas ou  Empresas de  Pequeno  Porte,  estas  deverao

apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovaeao da regularidade fiscal,

Prapa  dos  Tre§   Pcideres,   74   I   CEP     12   327-90]   -Tel      (]2)3955-2200   -Site    www   iacarei   sn_lee   br
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8.2.1.     Havendo  alguma  restrieao  na  comprovagao da  regularidade fiscal,  sera  assegurado

o  prazo  de  05  (cinco)  dias  tlteis,  cujo  termo  inicial  correspondefa  ao  momento  em  que  o

proponente  (ME/EPP)  for declarado o vencedor do  certame,  prorrogaveis  por  igual  periodo,

a   criterio   da   Administragao,    para   a   regularizagao   da   documentagao,    pagamento   ou

parcelamento do debito,  e emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito

de negativa;

8.2.2.    A  falta  de  regufarizaeao  da  documentaeao  ro  prazo  previsto  rro  subitem  anterior

implicafa  decadencja do direito a contrataeao,  sem  prejuizo das  sang6es previstas no artigo

81    da   Lei   n°   8.666/93,    sendo   faoultado   a   Admjnistragao   convocar   os   proponentes

remanescentes,  na  ordem  de  classificacao,  para  a  assinatura  do  contrato,  ou  revogar  a

licita9ac.

9.   DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO

9.1.        0   pagamento  sera  efetuado   pefa   Tesouraria   da   Camara   Municipal   de  Jacarei,

atraves de boleto bancario em ate 5 (cinco) dias llteis posteriores ao recebimento da Nota

Fiscal/Fatura e autorizaeao do Departamento Requisitante, que o fara deoois da instalacao e

conferencia de tedos os 03 (tres) eauiDamentos Delo fiscal desidnado.

9.2.         Os   pregos  contratados  terao  seus  valores  fixados  em   reais,   nao   comportando

reajuste;

9.2.1.    Ao  se  constatarem  erros  ou   rasuras  na  Nota   Fiscal  ou   Fatura  de  servigos,   nao

ocorrera  a  incidencia  de  corregao  monetaria,  juros  ou  multas,  ate  que  sejam  efetuadas  as

devidas corre?6es;

9.3.         O atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE implicafa o acfescimo de juros

moratorios  a  fragao  de  0,033%  ao  dia,  salvo  a  incidencia  no  item  9.2.1,  que  desobriga  o

pagamento de corregao monetaria, juros ou multas pela CONTRATANTE;
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9.4.        As  despesas  decorrentes  da  execugao  do  objeto  desta  licitagao  serao  suportadas

pelas seguintes dotae6es orgamenfarias:  01.01.01.031.0001.2003.4.4.90.52.

9.5.        Quando da  realiza?ao do pagamento,  se devidos,  serao descontados dos valores a

receber, as penaliza?6es impostas por eventuais atrasos, multas, o imposto sabre servigo de

qualquer natureza e o imposto sobre a renda devida na fonte sobre o objeto contratado, bern

como descontos por eventuais antecipa?6es de  pagamento na forma autorizada pelo artigo

40,  lnciso XIV, alinea d da Lei 8.666/93 atualizada.

10.

10.1.      A contratagao do objeto  licitado dar-se-a  mediante a  assinatura  do CONTRATO em

estrita  conformidade  com  o disposto em  lei,  e  dele farao  parfe o  instrumento convocat6rio e

a proposta vencedora, bern como quaisquer outros documentos integrantes do procedimento

licitat6rio;

10.2.      Regularmente convocada para assinar o CONTRATO,  a adjudicataria cumprira faze-

lo  no  prazo  maximo  de  03  (ties)  dias  t]teis,  ap6s  o  qual  sua  omissao  caracterizafa  nao

atendimento   do   prazo   de   assinatura   contratual,   sujeitando-a   a   penalidade   contida   no

disposto  no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  bern como aquela do Art.  3°,I,  do Ato

da  Mesa  n°  05/2016,  que  estabelece  multa  de  1%  (urn  por  cento)  por dia,  limitado  a  30%

(trinta  por cento)  incidente  sobre  o valor da  obrigagao  nao  cumprida  e tomando  por base  a

proposta apresentada e ainda as demais penalidades previstas na  referida  Lei e alterag6es

posteriores;

10.3.      O contrato viger-se-a ate 31  de dezembro de 2021, contados da data da assinatura,

sendo sua eficacia condicionada a publicaeao oficial do extrato do contrato,  produzindo seus

efeitos ate o cumprimento de todas as obrigae6es assumidas;

10.4.      A  execugao  do  contrato  devefa  atender  as  especificag6es  descritas  no  Anexo  11  -,,,
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10.5.     A Contratada tefa o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do

contrato  para  a entrega  definitiva  do objeto,  o  que  inclui  a  instalagao  do  equipamento,  bern

como o treinamento dos usuarios se necessario;

10.6.      A garantia  minima  para a CPU  (conjunto)  bern como de  cada  componente que  nao

tiver  garantia  especifica,  devera  respeitar o  prazo  minimo  de  03  (tres)  anos,  a  contar  do

Termo de Recebimento, conforme preve o Anexo 11 -Termo de Refetencia.

11.   DAS IMPUGNAC6ES E RECURSOS

11.1.      Declarado     o     vencedor,     qualquer     licitante     podera     manifestar     imedjata     e

motivadamente a  inten9ao de  recorrer,  observando-se o  rjto  previsto  no  inc.  Xvlll  do art. 4.°

da  Lei  n.a  10.520/02;

11.2.      0 acolhimento do  recurso  importara a  invalidagao apenas dos atos  insuscetiveis  de

aproveitamento;

11.3.      Os  autos  do  processo  permanecerao  com  vista  franqueada  aos  interessados  no

Setor  de  Licitag6es  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  das  8h  as  12h  e  das  14hoo  as  16h,

local  e  horarios  nos  quais  tambem  deverao  ser  protocolados  os  memorais  de  possiveis

recursos;

11,4.      A falta  de  manifestagao  imediata  e  motivada  da  licitante  importara  a  decadencia  do

direito de recurso,  resultando na adjudicagao do objeto a vencedora.

A  empresa  licitante  devera  observar  rjgorosamente  as  condie6es  estabelecidas  no  edital,

sujeitando-se as penalidades constantes no art.  7° da  Lei  n°  10.520/2002 e  nos artigos  86 e

87 da Lei n° 8.666/1993, conformeo disposto:                                                                                        `    /

a)            Advertencia;

Pla9a   dos   Tree   Poderes,   74   -CEP'   12   327-901   -Tel,.   (12)3955-2200   -Site     wThw   iaczirci   sri   lep  br
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b)              Multa  de  1%  (urn  por  cento)  por  dia,   limitado  a  30%  (trinta  por  cento),  incidente

sobre  o  valor  da  proposta  apresentada,   nos  casos  de:   nao  atendimento  do  prazo  de

assinatura  do  contrato;  descumprimento  do  prazo  estipulado  no  edital  para  a  retirada  da

Ordem  de  Fornecimento;  no  atraso  quanto ao  prazo  de  entrega  dos  servigos  ou  produtos,

calculada pela formula M = 0,01  x C x D. Tendo como correspondente:  M = valor da multa,

C = valor da obrigaeao e D = nbmero de dias em atraso;

c)            Multa de 30% (trinta por cento) para os casos de recusa na entrega dos servigos ou

produto,  incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

d)            lmpedimento do direito de  licitar e contratar com a camara  Municipal de Jacarei por

urn periodo de  ate 02  (anos)  anos,  no caso de  apresentagao de declaragao ou  documento

falso;

e)            A  aplicagao  da   penalidade   de   multa   nao  afasta   a   aplicagao  da   penalidade  de

impedimento de licitar ou contratar;

f)            Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar  o  Contrato,  a  fornecer  o  objeto

desta licitaeao,  a atender ao disposto deste Termo de Referencia,  aplicar-se-a a previsto no

art.   40,   inciso   Xvl,   da   Lei   n°   10.520/2002,   devendo   as   licitantes   remanescentes   ser~

convocadas na ordem de classificagao de suas propostas na etapa de lances;

11.2.      As  sang6es  administrativas  somente  serao  aplicadas  pela   Camara   Municipal  de

Jacarei   ap6s   a   instauragao   do   competente   Processo   Administrativo,    com   a   devida

notificaeao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa ptevia;

11.3.      A   notificaeao   ocorrefa   pessoalmente   ou    por   correspondencia,    com   aviso   de

recebimento,  onde  sera  indicada  a conduta considerada  irregular,  a  motivagao e a esp6cie

de saneao administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das raz6es de

P[a9a  dos   Tres  Poderes`   74   -CEP     12   327-901   -Tel      (12)3955-2200   I   Site    u'ww   iacarei   sD   leg  br
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11.4.  0 prazo para apresentagao de defesa previa sera de 05  (cinco) dias tlteis a contar da

intimagao,  onde  devera  ser observada  a  regra  de  contagem  de  prazo  estabelecida  no  art.

110 da  Lei  n° 8.666/1993;

11.5. As multas,  a criterio da  CONTRATANTE,  poderao ser cobradas  cumulativamente.    As

definig6es,  sang6es e  penaljdades  contidas  nos  artigos  81  a  88  da  Lei  Federal  n° 8.666/93

sao  recepcionadas  em  sua  extensao  e  amplitude,  coma  se  aqui  transcritas,  devendo  ser

observadas.

13.  DAS DISPOSIC6ES GERAIS

13.1.   Nenhuma     indenizagao     sera     devida     as     proponentes     pela    elaboraeao    e/ou

apresentagao de documentos relatjvos a presente licitagao;

13.2.   A Pregoeira,  no interesse pdblico,  podefa sanar omiss6es ou erros puramente formais

observados  na documentagao e proposta,  desde que nao contrariem  a  legislagao vigente e

nao comprometa  a  lisura da  licitagao,  sendo possivel  a  promoeao de  diligencia  destinada  a

esclarecer ou a complementar a instrugao do processo;

13.3.   Quaisquer  esclarecimentos  sobre  d`]vidas,   eventualmente  suscitadas,   relativas  as

orientag6es contidas no presente PREGAO, deverao ser solicitados por escrito a Pregoe`ra,

protocolados  ro  Setor  de  Licitag6es  da  Camara  Municipal  de  Jacarei  ou  atravds  do  e-mail

luana.silverio@iacarei.sD.lea.br,   ate  02  (dais)  dias   dteis  antes  da  data  designada  para

recebimento dos envelopes,  de segunda  a  sexta-feira,  no  hofario das  8h as  12h e das  14h

as  16h;

13.3.1.  A   consulta,   como   criterio   de   aceitabilidade,   devera   ser  encaminhada   em   papel

timbrado,  assinada  pelo  representante  legal  da  empresa  consulente,  com  os  dados  para

contato (telefone e e-mail) e endereeada a Pregoeira;
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13.3.3.  A Pregoeira respondera por escrito as quest6es pertinentes a licitagao, sendo que a

c6pia    do   oficio    sera   juntada    no    respectivo    processo    licitat6rjo,    depois   de   ter   sido

encaminhado para ciencia de todas as licitantes;

13.3.4.  Nao  sera  considerada  nenhuma  solicitagao  verbal,  quer  seja  consulta,  pedido  de

esclarecimento, reclamagao ou entendimento tecnico;

13.3.5.  Os  envelopes  contendo  a   DOCUMENTACAO  relativa  a  habilitagao  das  licitantes

desclassificadas,   bern   como   das   classificadas   que   nao   foram   declaradas   vencedoras

permanecerao  sob  cust6dia  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  sendo  disponibilizados  para

retirada pelas empresas,  mediante recibo, depois da publicidade legal do extrato de contrato.

Caso nao sejam retirados, os mesmos serao inutilizados;

13.3.6.  Para  conhecimento  do  pdblico,  determina-se  a  publicagao  de  resumo  do  presente

Edital  na  forma  prevista  no  artigo  21  da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  ficando  a  disposigao  no

pfedio-sede  da  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,   na  Praga  dos  Ties  Poderes,  74  -

Centro,  todos os documentos atinentes ao presente Pregao   (Edital,  anexos, etc..), ou   para

c6pia  em  per)  c/rive  ou  outro  tipo  de  midia  gravavel  fornecida  pelo    licitante,  devendo  ser

retirado, de segunda a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14hoo as 16h, no Setor de Licitae6es

2021.
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Anexo   I   -AVIS0   DE   LICITA

Objeto:    Contratacao    de    empresa    especializada    para    aquisicao    de    03    (tr6s)

computadores  para  edigao  de  imagemMdeo  para  uso  da  TV  Camara  Jacarei.  0

recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentaeao sera no dja 15/01/2021,

as O9h  (horario de Brasilia),  no Audit6rio da Camara  Municipal de Jacarei,  situada  na  Praca

dos Ties  Poderes,  n° 74,  Centro,  neste  Municipio.  0 edital  detalhado e  seus  anexos estao

disponiveis no st.te

Praca   dos  Tres   Poderes,   74  -CEP.12   327-901   -T€[   '   U2)3955-2200
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Anexo    11   -TERMO DE    REFERENCIA

1,   Objeto:   Aquisigao   de   03   (ties)   computadores   para   edigao   de   imagem/video,   nas

especificae6es abaixo relacionadas.

2.  Caracteristicas  minimas  do  objeto:  A  especificaeao  tecnica  e  relacionada  a  1   (urn)

computador,  sendo  que  as  especificag6es  aqui  descritas  devem  ser  parte  integrante  de

todas as 03 (ties) unidades adquiridas.

2.1.         ESDecificac6es  MINIMAS:

Processador

Quantjdade 01

N° Minimo de Ndcleos:  8

N° Minimo de Threads:  16

Cache  Minimo:  16MB

Frequencia  Minima:  3.7GHz

Frequencia Turbo (minimo):  5.0 GHz

Suporte a Mem6ria Ram DDR4 Dual-Channel (Minimo de 128GB)

Largura de Banda Mem.  Minima: 45 GB/s

Compatibilidade Pcl-E 3.016x

Conjunto de instrug6es de 64 bits

Tecnologia de virtualizaeao (VT-x ou similar)

PTaca   dos  TT6s  Poderes,   74  -CEP.12   327-901   -Tel       (12)3955-2200
www  iacarei  sD  lee  br
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Tecnologia de processamento paralelo (Hyper-Threading ou similar) Placa-mae

Quantidade:  01

1  Soquete compativel com processador.

2 Conectores/slots/soquetes Pcle 3.0 4x ou superior e fator de forma M.2

suporfe a NVMe

2 Slots Pcl-E 3.0 xl6 ou superior

Suporte a SLl ou CrossFire (possibilidade de usar 02 places de video em paralelo)

2 Slots Pcl-E adicionais (1x ou superior)

Suporfe a Mem6ria Ram  DDR4 64GB em Dual-Channel/Quad-Channel (Expansivel ate

128GB)

04 Portas SATA 3.0

Suporte a Raid 0,1,5,10 SATA

-6 Portas USB 3.0

-1  Conector LAN  IGbps

-1  Audio onboard Alta  Definigao 7.1  canals

- Detecgao Temperatura, Velocidade CPU / Sistema

- Controle de Velocidade de cooler da CPU / Sistema

Mem6ria Raim

Quantidade lnstalada em modo dual channel:  Minimo 64GB

Tipo:  DDR 4

Velocidade individual de cada pente: 2666MHz ou superior

Placa de video

Quantidade:  01

VRAM:  Min  8GB

Frequencia Base:  Min  1.350GHz

Frequencia  Boost:  1.815GHz

Largura de Banda de Mem6ria: 496Gb/s

Tecnologia de processamento paralelo:  CUDA

Pra9a   dos   Tres   Poderes,   74   -CEP     12   327-90t   -Tel      (12)3955-2
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Ndcleos Cuda:  3.072

Compativel com a tecnologia Ray Tracing

2 Portas HDMl ou  Display Port. com adaptador para HDMl (minima)

Armazenamento 1

HD SSD

Formato:  M.2

Tipo de conector/soquete: Pcle Gen3x4

Capacidade:  1TB

Velocidade Leitura: 3000MB/s

Velocidade de Gravagao: 2600MB/s

TBW: 600 TBW ou superior

Garantia: 05 anos

MTBF:  2.000.000  horas

Quantidade:  01

Armazenamento 2

HD SSD

Formato:  padrao 2,5"

Tipo de conector/soquete: Sata 3

Capacidade:  1TB

Capacidade de gravagao:  Maior ou igual a 600 TBW

Garantia: 05 anos

MTBF: 2.000.000 horas

Quantidade: 02 unidades de mesma marca, modelo, serie

Fonte de Alimentacao

Tipo:  Modular

Potencia:  Min 850W Real

IJlapa   dos   Tres  Podere§,   74   -CEP.12   327-901   -Te]..   (12)3955-2200
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PFC: Ativo

Possuir Certificado de eficiencia: superior 85% com  1000/o de carga.

Acompanhar Todos os cabos e conectores necessarios a ligagao de todos os componentes

Resfriamento

01  -Water Cooler para resfriamento do processador compativel com o

processador/Gabinete.

Fans/Coolers em ntlmero e capacidade suficientes para a perfeita refrigeragao do gabinete

mantendo o processador e demais componentes dentro dos parametros normais de

trabalho, especificados pelo fabricante, mesmo sem necessidade de refrigeraeao ambiente.

2.2.         Adicionais

Todos os cabos, conectores, suportes, parafusos e outros elementos de fixacao e

organizagao das pegas no gabinete.

2.3,        Gabinete

Gabinete de tamanho compativel com todas as pegas mencionadas, de forma a garantir e

facilitar a refrigeragao

Possuir Placa/painel de audio frontal/Superior com cabo para conexao na placa-mac

(Entrada e saida de audio).

2 Portas USB 3.0 Montagem

Os componentes devem ser fixados e organizados de forma a facilitar a ventilagao e

circulagao de ar para melhor resfriamento do equipamento.

Todos hardwares devem estar reconhecidos pelo sistema operacional e seus drivers devem

estar instalados corretamente

2.4.        Garantia `     ``      :.:.          _,
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A CPU (Conjunto) deve ter garantia on site de 03 anos.

Cada componente, que nao tiver a garantia especifica, devera ter garantia minima de 03

anos.

2.5.        Sistemaoperacional

Windows 10 Pro (ativado) licenga registrada em nome da Camara Municipal de Jacarei

2.6.        Prazo de Entrega:

Os 03  (ties)  computadores devefao ser entregues e  instalados em  ate 60  dias  a contar da

assinatura do contrato.

3.0         CONSIDERAC6ESGERAIS

3.1.        Junto  aos  softwares  acima  o fornecedor entregara  os  correspondentes  certificados

de autenticidade e chaves de instalaeao dos produtos fornecidos pelo fabricante.

lmDorfante:  todos  os  componentes  de  hardware  deverao  ser  instalados  pelo  fomecedor,

com  as  lRQs  devidamente  configuradas,  nao  conflitantes,  e  os  equipamentos  deverao  ser

entregues em perfeitas condie6es de operagao.

3.2.        Os equipamentos deverao ser novos, sem uso, e os componentes devem fazer parte

da(s)  linha(s)  de  produ9ao do(s) fabricante(s)  na data de  apresentagao da  proposta,  sendo

que  os  componentes  do  lote  devera  ser  de  uma  dnica  marca,  modelo,  cor  e  atender  as

normas estabelecidas no C6digo de defesa do consumidor.

3.3.        Manuals  tecnicos,   em   portugues,   deverao   ser  entregues  junto   ao   equipamento

(impressos ou em outras midias).

Praga  dos   Tr6s   Podcres.   74  -CEP     12   327-901   -Tel      (12)3955-2200

i i Lw w   I a c a I a I  s o  I e £ , b I



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

3.4.        Empresas   integradoras   §ao   consideradas   fabricantes   do   microcomputador   para

efeito desses requisitos;

3.5.        Ap6s  a  entrega  do  equipamento,  o  fornecedor  indicafa  urn  representante  para

acompanhar vistoria tecnica a ser efetuada pelo Departamento de Tecnologla da lnforma8ao

da Camara Municipal,  para certificagao da configuragao apresentada;

3.6.        Sobre    as    garantias,    no    caso    de    haver    necessidade    de    remogao    do(s)

equipamento(s)  para  manuteneao  t6cnica  em  garantia,  a  retirada,  devolugao  e  transporte

do(s)  mesmo(s) deverao ser efetuados pelo fornecedor,  sem  qualquer Onus para a Camara

Municipal de Jacarei;

3.7.        Atendimento  e  suporte  t6cnico:  o atendimento  as  chamadas  tecnicas,  durante o

periodo  de  garantia,   devera  ser  providenciado  pelo  fomecedor  e   realizado  no   local  da

instalaeao   do   equipamento   no   prazo   maximo   de  24   (vinte  e   quatro)   horas   corridas  e

concluido   em   ate   8   (oito)   horas   corridas.   Em   caso   de   retirada   do   equipamento   para

assistencia  t6cnica  com  prazo  de  retorno  estimado  superior  a  5  (cinco)  dias  corridos,  o

mesmo  deve  ser  substituido  por  urn  equipamento  igual  ou  superior  para  uso  ate  que  este

retorne da assjstencia;

3.8.        0  obieto  deste  Preqao  devera  ser  entreaues  e  os  equiDamentos  instalados  pela

Contratada   no   Dredio  da   Camara   Municipal   de  Jacaref .   Iocalizada   na   Praca  dos  Ties

Poderes,  n° 74 - Centro,  na  cidade de  Jacarei,  em  hofario comercial,  sem  clualauer custo

adicional, em. no maximo 60 lsessenta) dias a contar da as§inatura do contrato.

iiE
PTaga   dos   TT6s   Poderes,   74   -CEP.12.327i901   -Tel,     (12)3955-2200
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PREGAO PRESENCIAL n° 01/2021

Anexo 111 -Procuragao

A  empresa devjdamente   inscrita   no

CNPJ/MFsob  o  n°   „                   .   ,   com   sedena   Rua   .....,   n°

..   ,   bairro   ......,   cidade  de  ......,  estado  de  ......,   por

seu   s6cio   .......   (denominagao  do  contrato) ,....,   brasileiro,

...   (estado   civil) ,.,...   (profissao),   residente   e   domiciliado   na

cidade  de  ......,  nomeia  e  constitui  seu  REPRESENTANTE,  o  Sr.

...   (estado   civil) ,.....    (profissao),    portador   da

cedula de  identidade  RG  n°  .....,  e do  CPF/MF  n°  .....,  a

quem  sao  conferidos  poderes  para  representar  a  empresa  outorgante,

junto    a    Camara    lvlunicipal    de    Jacarei,    na    Licitagao    PREGAO

PRESENCIAL  n°  01/2021,   em  especial   para   participar  das  sessdes

licitat6rias,  firmar declarag6es e atas,  interpor ou desistir da interposigao

de  recursos  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame

acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsavel pela outorga
(Firma reconhecida)

Pra9a  dos   Tres   Podcres,   74   -CEP     12.327-901   -Tel   .   (12)3955-2200
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PREGA0 PRESENCIAL n° 01/2021

Anexo lv -Declaragao -Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte

A        empresa CNPJ         no

declara   a    Camara   Municipal   de   Jacarei,    para   fins   de

participaeao   no   procedimento   licitat6rio  do   PREGA0   PRESENCIAL   n°   01/2021,

cumprir   plenamente   os   requjsitos   para   classificar-se   como   Microempresa   ou

Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 30 da Lei Complementar n° 123, de

14   de   dezembro   de   2006   e   suas   alterag6es.   Declara-se,   ainda,   ciente   das

responsabilidades administrativa,  civil e criminal.

Loca e data

Nome do Representante:

RG e CPF

Carimbo da empresa

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP     12.327-901   -Tel      (12)3955-2200
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PREGAO PRESENCIAL n° 01/2021

Anexo V -Declaracao de Condig6es Habilitat6rias

A empresa devidamente inscrita no CNPJ/MF

sob  o  n.a  ....,  com  sede  na  Rua  .......,  n.a  .....,  bairro

cidade    de    ...,    estado    de    ...,    neste    ate

representada     pelo     Senhor     .,.,     portador    do     RG.     n.°

..,   DECLARA   expressamente   que   atende   plenamente   os

requisitos   de    habilitagao    impostos    no    Edital    para    participagao   no

PREGAO PRESENCIAL  n° 01/2021  da Camara Municipal de Jacarei,

em   conformidade   com   o   disposto   no   art.   4.a,    inc.   Vll,   da   Lei   n°

10.520/02.

Local e data.

(assinatura do responsavel legal)

Pra9a  dos   Tres   Poderes,   74   -CEP'   12.327-901   -Tat       (12)3955-2200
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PREGAO PRESENCIAL n° 01/2021

Anexo Vl -Declaraeao de Elaboraeao lndependente De Proposta

A empresa inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  .....,  com  sede
na  cidade  de  ......,  estado  de  ......,  na  Rua  ......,  n°  .....,  bairro  ......,  por

meio de seu  representante legal que a esta subscreve,  DECLARA, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do C6digo Penal  Brasileiro,  que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante],  e que a
contetido da proposta anexa nao foi,  no todo ou em parte,  direta ou indiretamente ,informado
a,  discutido  com  ou  recebjdo  de  qualquer outro  participante  potencial  ou  de fato do  Pregao
Presencial  n° 01/2021  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  por qualquer  meio  ou  por qualquer

Pessoa;
(b) a  intengao de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutida com ou

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial n° 01ra021
da Camara Municipal de Jacarei,  por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)  nao  tentou,   por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,   influir  na  decisao  de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial n° 01/2021  da Camara
Municipal de Jacarei, quanto a participar ou nao da referida licitagao;

(d)   o   conteddo   da   proposta   anexa   nao   sera,   no  todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,  comunicado  a  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de
fato do Pregao Presencial  n° 01/2021  da Camara  Municipal de Jacarei antes da adjudicagao
do objeto da referida licitagao;

(e)  o  valor  da  proposta  nao  foi  influenciado  pela  informa?ao  de  valor  referencial
constante do edital,  tendo sido resultado apenas e tao somente dos fatores mercadol6gicos
vigentes;

(f)   o   conteodo   da   proposta   anexa   nao   foi,   no   todo   ou   em   parte,   djreta   ou
indiretamente,   informado,   discutido  com   ou   recebido  de  qualquer  integrante  da   Camara
Municipal de Jacarei antes da abertura oficial das propostas; e

(g)  esta  plenamente  ciente  do  teor  e  da  extensao  desta  declaragao  e  que  detem
plenos poderes e informag6es para firms-Ia.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

PI`a9a  dos   Tres   Poderes,   74   -CEP     12   327-901   -Tel   I   (12)3955-2200
Site    www  iacarei  sD  leg  br
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PREGAO PRESENCIAL n° 01/2021

Anexo Vll - Proposta Comercial

(nome  da empresa),  inscrita  no CNPJ  sob  o n° .......,  por lnterm6dio

de  seu  representante  legal  infra-assinado,  vein  apresentar  a  Camara  Municipal  de  Jacarei  a  sua

Proposta  Comercial  para  Contrata9ao  de  empresa  especializada  para  a  fornecimento  de  03

{tres)  computadores  para  edi9ao  de  jmagemMdeo  para  use  da  TV  Camara  Jacarei,   nas
especificae6es  constantes  do  Anexo  11  -  Termo  de  Refefencia  deste  Edital,   submetendo-se  aos

demais termos e condig6es previstos  no  Edital do  Pregao  Presencial  n° 01/2021  e assumindo  inteira

responsabilidade por quaisquer erros que tenham sido cometidos quando da preparaeao da presente

proposta.

Item Descrieao

ValorUnifario(parcomputador) Valor Total (3computadores)

01
Computador   para   edigao   de   imagemMdeo   para   usa   da   TV

RS RSCamara    Jacarelt    conforme   especificac6es    e    detalhamento
contido no Anexo 11 -Termo de Referencia.

0 valor UNITARIO sera submetido a fences.

A validade desta proposta e de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope,

A execueao do objeto desta licitaeao devera ser efetuada conforme descrito no Termo de  Refefencia

(Anexo  11)  de edital.

E obrjgat6ria a apresentacao do cafaloao dos eauiE]amenlos e seus comE]onenles.

(Local e data)

(Representante legal da empresa)

Razao Social da Proponente:

CNPJ/MF

Enderego com

Nome do Representante: RG  n°  .,....... CPF/MF:

Praca  dos  Tres   Podere§,   74   -CEP.12   327-901   -Tel      (12)3955-2200
SLte     \+/ww   iacarei   sD   leq   br
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Anexo VllI -Declara§ao de cumprimento do Art. 7°, XXXIIl/CF

A empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n° .....,  com

sedenacidadede  ......,  estadode  ......,  na  Rua..„                               ..  ,  n°  .....,  bairro  ....

por meio de seu representante legal que a esta subscreve,  DECLARA expressamente e sob
as  penas  da  lei,  que  nao  emprega  menores  de   14  (quatorze)  anos  em  seu  quadro  de

funcionarios,  bern  como  nao  exp6e  qualquer  empregado  menor  de  18  (dezoito)  anos  aos

servigos   noturnos,   perigosos   e   insalubres,   da   forma   proibida   pelo   artigo   70,   Xxxlll   da

Constjtuieao Federal.

E  por ser a mais absoluta expressao da verdade,  firma a presente,  estando

plenamente  ciente  das  penalidades  advindas  do  descumprimento  do  inciso V do  artigo  27,

da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada.

Local e data.

Empresa (par sou representante legal)

fty
PTa9a   dos   Tr68  Poderes,   74   -CEP.12   327-901    -Tel       (12)3955-2200
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PREGAO PRESENCIAL n° 01/2021

Anexo lx -Minuta Contratual

CONTRATo no

CONTRATO  DE  FORNEC"lENTO  QUE  ENTRE  SI  FIRMAM  A CAMARA  MUNICIPAL

DE JACAREi E A EMPRESA

Por  este  instrumento  contratual,  de  urn  lado  a  CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  JACAREi,

pessoa    juridica     de     direito     publico     interno,     inscrita     no     CNPJ/MF     sob     o     n°

50.437.516/0001-76,  sediada na Praga dos Ties Poderes,  n° 74 -Centro,  na Cidade de

Jacarei-SP, nesse ato representada por seu Presidente, Vereador ABNER RODRIGUES

DE  MORAES  ROSA,  brasileiro,  portador  da  cedula  de  identidade  RG  n°

SSP/SP,     inscrito    no    CPF/MF    sob    o    n°                                    doravante    denominada

simplesmente  CON7lRA7AN7E,  e  de  outro  lado  a empresa  ,  inscrita  no CGC/MF  sob o

no  .....,  com  sede  na  cidade de  .......,  na neste ato representada

por   .......,   portador  da   c6dula   de   identidade   RG   n.0   ...,   inscrito   no

CNPJ/MF     sob     o     n.a                    ,      doravante     simplesmente     denominada     como

CONTRATADA,    tern    entre    si    justo    e    acertado    o    presente    CONTRATO    DE

FORNECIMENTO,  decorrente  do  Pregao  n°  01/2021,  com  fundamento  nos  termos  da

Praca  dcls  Tres  PctdeTes]   74,  Centro,  Jacarel/SP  -CEP.12  327-901   -Fone'   (12)  3955-2200
w\`'w   iacaTei.so   leg  br
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posteriores,  Lei  Complementar n°  123/2006 e  Lei Complementar n°  147/2014,  mediante

as clausulas a seguir especificadas.

1.     DOOEHETO

Constitui  objeto do presente  Pregao o fornecimento de 03  (ties) computadores  para

edigao   de   imagemMdeo   para   usa   da   TV   Camara  Jacarei,   nas   especifica§6es

constantes do Termo de Refefencia -Anexo 11 deste Edital.

2.    DO VALOR E CONINC6ES DE PAGAMENTO

2.1.         0  valor  global  do  presente  CONTRATO,  fixo  e  irreajustavel,   nos  termos  da

legi§lagao   vigente   e   de   RS nas   condig6es

especificadas no Termo de  Refetencia,  parte integrante deste Contrato.  0 custo unitario

de cada computador e de RS ().

2.2.0   pagamento   sera   efetuado   pela   Tesouraria  da   Camara   Municipal   de  Jacarei,

atrav6s  de  boleto,  em  ate  5   (cinco)  dias  tlteis  posteriores  ao  recebimento  da  Nota

Fiscal/Fatura,   e   autorizagao   do   Departamento   Requisitante,   que   o   fa fa   depois   da

instalagao e conferencia de todos os equipamentos pelo fiscal designado.

2.3. Nao sendo aprovado o objeto contratado ou ao se constatarem erros ou  rasuras na

Nota     Fiscal/Fatura    a    ser    apresentada     pela    CONTRATADA,     nao    ocorrera    o

correspondente pagamento, ate que sejam efetuadas as devidas correg6es;

2.4, 0 atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE implicara o acfescimo de juros

morat6rios  a  fragao  de  0,033%  ao  dia,  salvo  a  incidencia  no  item  2.3,  que  desobriga  o

pagamento de correeao monetaria, juros ou multas pela CONTRATANTE;

2.5.Quando da realizaeao do pagamento,  se devidos,  serao descontados dos valores a

receber,   as   penalizae6es   impostas   por  eventuais   atrasos,   multas,   o   imposto   sobre

servieo de qualquer natilreza e o  imposto sobre a renda devida  na fonte sobre o objeto

contratado,  bern  como  descontos  por eventuais  antecipag6es  de  pagamento  na  forma
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autorizada  pelo artigo 40,  Inciso XIV,  alinea c/ da  Lei  8.666/93  atualizada;  com  a devida

notificagao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa previa.

2.6.As  despesas  decorrentes  da  execugao  do  objeto  desta  ljcjtagao  serao  suportadas

pela seguinte dotagao ore:amentaria: 01.01.01.01.031.0001.2003.4.4.90.52.

3.       DA CONTRATACAO E ENTREGA DO OBJETO

3.1.     A contratagao do objeto licitado dar-se-a mediante a assinatura deste instrumento,

em   estrita   conformidade   com   o  disposto   em   lei,   e   dele  farao   parte  o   instrumento

convocat6rio   e   a    proposta   vencedora,    bern   como   quaisquer   outros   documentos

integrantes do procedimento licitat6rio;

3.2.   0  contrato  viger-se-a  ate contados  da  data  da  assinatura,

sendo  sua  eficacia  condicionada  a  publica9ao  oficial  do  extrato do  contrato,  produzindo

seus efeitos ate o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas;

3.3.      Regularmente  convocada  pare  assinar  o  CONTRATO,  a  adjudicataria  cumprifa

faze-lo no prazo maximo de 03 (ties) dias tlteis, ap6s o qual sua omissao caracterizafa

nao atendimento do prazo de assinatura contratual, sujeitando-a a penaljdade contida no

disposto no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n° 8.666/93,  bern como aquela do Art.  30,I,  do

Ato da  Mesa  n° 05/2016,  que estabelece multa de  1%  (urn por cento)  por dia,  limitado a

30%  (trinta por cento) incidente sobre o valor da obrigagao nao cumprida e tomando por

base  a  proposta  apresentada  e  ainda  as demais  penalidades  previstas  na  referida  Lei

atualizada.

3.4.     0 prazo de entrega sera de ate 60 (sessental dias contados da assinatura deste

instrumento.

4.    DOS ACRESCIMOS E SLJPRESS6us

4.1.  A  CONTRATADA  fica  obrieada  a  aceitar,  nas  mesmas  condig6es  contratuais,  os

aaor6scimos  e  supress6es que  se fieerem  necessarios,  respeitado  o  percentual  previsto
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5.    DAS OBRIGACOES DAS PARTES

5.1.  DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA

a)    Entregar o objeto contratado nas condig6es definidas em edital e neste instrumento,

bern como aquelas descritas no Anexo 11 -Termo de Refetencia do PP n° 01/2021 ;

b)    Manter,   durante   a   execugao   do   contrato,   todas   as   condi?6es   de   qualificagao

apresentadas no processo licitat6rio;

c)    Responsabilizar-se integralmente  pelas obrigag6es contratuais,  nos termos do artigo

70 da  Lei n° 8.666/93;

d)    Nao  transferir  a  outrem,  o  objeto  estabelecido  no  Edital,  sem  previa  e  expressa

anuencia do Contratante;

e)    Sera de inteira responsabilidade da Contratada qualquer acidente, danos a terceiros,

entre  outros,  ocorridos  em  horario  de trabalho,  ficando  a  Camara  Municipal  de  Jacarei,

isenta de qualquer responsabilidade pelos mesmos;

f}     Manter   contato   com   a   administragao   da   Camara   Municipal   de   Jacarei   sobre   ~`

quaisquer assuntos relativos ao fornecimento do objeto deste edital, sempre por escrito,

ressalvados os entendimentos verbals determinados pela urgencia de cada caso.

g)    Apresentar os manuals tecnicos, em portugues;

h)    Oferecer a  garantja  minima  de  3  anos  para  a  CPU.  Nos  casos  dos  componentes,

aqueles que nao tiverem  a garantia especifica,  sera determinado a garantia  minima de 3

anos,  igualmente.

i)     A   CONTRATADA   devefa         recer  atendimento   e   suporte   tecnico,   no   local   de

instalagao  dos  equipamentos,  durante  todo  per{odo  da  garantia,  qual  seja,  03  (tres)

anos.  Os  chamados  deverao  ser  atendidos  pela  CONTRATADA  em  ate  24  (vinte  e

quatro) horas corridas e o servigo realizado no prazo maximo de 08 (oito)  horas corridas.

praeadosTrespoderes"centro±g=±:=±:±2327-9ol-Fone(12rs;ryz:;o:;
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Em   caso   de   retirada   do   equipamento   para   assistencia   tecnica,   a   devolueao   do

equipamento  nao  podefa  ultrapassar  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  corridos.   Qualquer

problema    que    ultrapasse    esse    prazo,    devera    a    CONTRATADA,    ofertar    outro

equipamento  para  uso da Secretaria de Comunicagao,  em  caracteristicas semelhantes,

sem qualquer Gusto adicional.

5.2  DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

a)    Nao permitir que terceiros executem quaisquer itens especificados neste edjtal;

b)    Prestar  informae6es  e  assistencia  a  Licitante vencedora,  sempre  que  solicitadas  e

que se constituirem em  imprevistos ou fatos excepcionais;

c)    Acompanhar  e  fiscalizar,  atrav6s  do  fiscal  do  Contrato,  que  sera  o  ocupante  do

cargo  efetivo  de  Analista  de  Tecnologia  da  lnformagao,  Sr  lvanildo  Jose  Deodato,  a

execugao  do  objeto  do  Contrato  e  comunicar  a  Contratada  as  ocorrencias  que  a  seu

criterio exijam  medidas corretivas;

d)    Pagar o preeo ajustado,  nos periodos fixados no contrato,  sob pena de, em caso de

eventual   atraso   no   adimplemento   da  obrigagao,   sujeitar-se   ao  pagamento  de  juros

morat6rios  nos  termos do  item "2.4",  sem  prejuizo do disposto  no  art.  78,  inciso XV,  da

Lei Federal n° 8.666/93 atualizada.

6.    DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS

A empresa licitante devefa observar rigorosamente as condig6es estabelecidas no edital,

sujeitando-se  as  penalidades  constantes  no  art.  7° da  Lei  n°  10.520/2002  e  nos  artigos

86 e 87 da Lei n° 8,666/1993, conforme o disposto:

a,  Advertenc,a,                                                                           ky
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b)     Multa  de  1%  (urn  por  cento)  par  dia,  limitado  a  30%  (trinta  por  cento),  incidente

sobre  o  valor  da  proposta  apresentada,  nos  casos  de:  nao  atendimento  do  prazo  de

assinatura do contrato;  descumprimento do prazo estipulado  no edital  para a  retirada da

Ordem   de   Fornecimento;   no   atraso   quanto   ao   prazo   de   entrega   dos   servieos   ou

produtos,  calculada  pela  formula  M  =  0,01  x  C  x  D.  Tendo  como  correspondente:  M  =

valor da multa, C = valor da obrigacao e D = nt]mero de dias em atraso;

c)    Multa de 30% (trinta por cento) para os casos de recusa na entrega dos servieos ou

produto, incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

d)    impedimento do direito de  licitar e contratar com a  Camara  Municipal de Jacarei  por

urn periodo de ate 2 (anos) anos, no caso de apresentagao de declaragao ou documento

falso;

e)    A  aplicagao  da   penalidade  de   multa   nao  afasta   a   aplicagao   da   penalidade  de

impedimento de licitar ou contratar;

f)     Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar  o  Contrato,  a  retirar  a  Ordem  de

Fornecimento, a fornecer os produtos objeto desta licitagao, a atender ao disposto deste

Termo   de   Referencia,    aplicar-se-a   o   prevjsto   no   art.   4°,    inciso   Xvl,   da   Lei   n°

10.520/2002,   devendo   as   licitantes   remanescentes   ser   convocadas   na   ordem   de

classificagao de suas propostas na etapa de lances.

6.1.  As  sang6es  administrativas  somente  serao  aplicadas  pela  Camara  Municipal  de

Jacarei  ap6s  a  devida  notificagao e  o transcurso  do  prazo estabelecido  para  a  defesa

pfevia:

6.2.    A   notificaeao   ocorrefa   pessoalmente   ou   por   correspondencia,   com   aviso   de

recebimento,   onde  sera   indicada  a   conduta  considerada   irregular,   a   motivaeao  e  a

especie de sangao administrativa que se  pretende aplicar,  o prazo e o  local de entrega

das raz6es de defesa.

...
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6.3.   0 prazo para apresentagao de defesa pfevia sera de 05 (cinco) dias dteis a contar

da intima?ao, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no

art.110 da Lei  n° 8.666/1993;

6.4.   As  multas,  a  criterio  da  CONTRATANTE,  poderao  ser cobradas  cumulativamente.

As  definig6es,  sane6es  e  penalidades  contidas  nos  artigos  81  a  88  da  Lei  Federal  n°

8.666/93  sao  recepcionadas  em  sua  extensao  e  amplitude,  como  se  aqui  transcritas,

devendo ser observadas.

7.    DA ANTicoRRupcfro

Na execugao do presente Contrato e vedado a Admjnistragao Municipal  Direta e  lndireta

e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

a)      Prometer,  oferecer  ou  dar,  direta  ou  indiretamente,  vantagem  indevida  a  agente

pt]blico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b)    Criar,  de  modo  fraudulento  ou  irregular,  pessoa  juridica  para  celebrar  o  presente

Contrato;

c)    Obter  vantagem  ou  benefrcio  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  modificag6es  ou

prorrogag6es  do  presente  Contrato,  sem  autorizagao  em  lei,  no  ato  convocat6rio  da
licitagao pdblica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d)     Manipular ou fraudar o equilibrio econamico-financeiro do presente contrato; ou

e)       De  qualquer  maneira  fraudar o  presenfe  contrato;  assim  como  realizar  quaisquer

ae6es ou omiss6es que constituam pratica jlegal ou de corrup?ao,  nos termos da Lei n°

12.846/2013 (conforme    alterada),    do    Decreto    n°    8.420/2015 (conforme    alterado),

do u.S. Fore/.gn  Cormpf Pracfi.ces Actde  1977 (conforme  alterado)  ou  de  quaisquer

outras    leis    ou    regulamentos    aplicaveis    ("Leis    Anticorrupgao"),    ainda    que    nao

relacionadas com o presente Contrato.

8.  DA RESCISAO CONTRATUAL

Praca  dos  Tres  Poderes,  74,  Centrcl,  Jacarel/SP  -CEP:   12.327-901   -Fonc.   (12)  3955-2200
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8.1.   Este  contrato  podefa  ser rescindido  pela  CONTRATANTE,  atendido  o  disposto  na

Seeao V,  artigos 77  a 80,  da  Lei  Federal  n° 8.666/93 e considerando-se especialmente

as seguintes hip6teses:

8.1.1.  0 nao cumprimento das clausulas contratuais, especificae6es,  prazos ou projetos;

8.1.2.  0   cumprimento   irregular   de   clausulas   contratuais,   especificag6es,   prazos   ou

projetos;

8.1.3.  A lentidao  no seu cumprimento,  levando a Camara a considerar a jmpossibilidade

da execugao do fornecimento nos prazos estipulados;

8.1.4.  0 atraso injustificado no inicio do fornecimento;

8.1.5.  A subcontrataeao total ou  parcial do seu objeto,  a associagao da CONTRATADA

com  outrem,  a  cessao  ou  transfefencia,  total  ou  parcial,  bern  como  a  fusao,  cisao  ou

incorporagao, que nao serao admitidas durante a vigencia do contrato;

8.1.6.  A decretagao da falencia ou a insolvencia civil de qualquer de seus s6cios;

8.1.7.  A dissolueao da sociedade;

8.1.8.  A alteraeao social ou a modificaeao da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execugao do contrato;

8.1.9.  Raz6es    de    interesse    pdblico,    de    alta    relevancia    e    amplo    conhecimento,

justificadas   e   determinadas   pela   maxima   autoridade   administrativa   e   exaradas   no

processo administrativo a que se refere o contrato;

8.1.10.  A  ocorfencia  de  caso  fortuito  ou  de  forga  maior,   regularmente  comprovada,

impeditiva da execueao do contrato.

.``,
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9.    DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1.     A CONTRATADA se obriga a entregar integralmente o  objeto deste  CONTRATO,

pelo   preeo   e   nas   condic6es   oferecidas,    nao   lhe   cabendo   o   direito   a   qualquer

ressarcimento  par  despesas  decorrentes  de  custos  ou  servigos  nao  previstos  em  sua

proposta, quer seja por erro ou omissao.

9.2.     A   CONTRATADA   devera   adotar   todas   as   medidas,   precaue6es   e   cuidados

necessarios,   de   modo   a  evitar  eventuais   danos   a   serem   causados   diretamente   a

CONTRATANTE   ou   a   terceiros,   seja   por   ato   ou   omissao   de   seus   empregados,

prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execueao do contrato;

9.3.      Quajsquer  outras  atividades  complementares  nao  previstas  neste  CONTRATO

poderao  ser  propostas  pela  CONTRATANTE,  cuja  definigao  e  responsabilidade  sefao

objetos de Termo Aditivo.

94.     A  CONTRATANTE   reserva-se  o  direito  de  exercer  a  mais  amp fa  e  completa

fiscalizagao   da   qualidade   do   objeto,   o   que   nao   exjme   a   CONTRATADA  de   suas

responsabilidades contratuais e legais.

10.     DOS DOCUMENTOS APLICAVE.S

10.1.    Integram  o  presente  CONTRATO,  como  se  aqui  transcritos,  os  documentos  a

seguir especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:

10.1.1.  Edital do Pregao Presencial 01/2021  e seus Anexos;

10.1.2.  Proposta datada de

11.     DOFORO

11

11.1.      As  dtividas  e  quest6es  deste  CONTRATO  ou  de  sua  execugao  serao dirimidas

no Foro da Comarca de Jacarei/SP,  com  rentlncia expressa de qualquer outro,  por mais

Pra¢a  dos  T[es  Poderes.   74,  Centro,  Jacarei/SP  -CEP.12  327-901   -Fone.   (12)  3955-2200
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privilegiado  que  seja.  E  por estarem  assim,  justos  e  contratados,  assinam  o  presente

instrumento em  2  (duas)  vias de  igual teor e forma,  na presence  das testemunhas que

abaixo assinam.

Jacarei,              de                                     2021.

CAMARA IVIUNICIPAL DE JACAREi
Contratante

EMPRESA
Contratada

Testemunhas:
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CADASTRO   DOS   RESPONSAVEIS

Contrato n°:                     Pregao n°: 01/2021

0bjeto:  Fomecimento de 03 (ties) computadores para edigao de imagemMdeo para uso

da 1\/ Camara Jacarei.

Contratada:

Nome  : Paulo Ferreira da Silva

CARGO: Presidente

CPF.no

End.  residencial:

End.comercial:

Fone com.:

E-mail:

Nome  :

CARGO:

RG.  no

CPF.no

End.  residencial:

End,comercial:

Fone residencial:

Fone comercial:

E-mail:

Jacarei,           de

CAMARA IVIUNICIPAL DE JACAREi
Contratante

de 2021.

EMPRESA
Contratada
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TERIVIO   DE   CIENCIA   E   DE   NOTIFICACAO
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

CONTRATANTE:  Camara Municipal de Jacarei

CONTRATADO:

CONTRATO N°:           /2021

0BJETO:  Fornecimento  de  03  (ties)  computadores  para edigao de  imagemMdeo  para

uso da 1\/ Camara Jacarei.

Pelo presente TERMO,  n6s, abaixo identificados:

1.    Estamos cIENTEs de que:

a)    o ajuste acima  referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas

do Estado de Sao Pau[o, cujo tramite processual ocorrefa pelo sistema eletr6nico;

b)    poderemos    ter    acesso    ao    processo,    tendo    vista    e    extraindo    c6pias    das

manifestag6es de interesse,  Despachos e Decis6es,  medjante regular cadastramento no

Sistema  de  Processo  Eletr6nico,   conforme  dados  abaixo  indicados,  em  consonancia

com o estabelecido na Resolueao n° 01/2011  do TCESP;

c)    alem  de  disponiveis  no  processo  eletr6nico,  todos  os  Despachos  e  Decis6es  que

vierem  a  ser  tornados,  relativamente  ao  aludido  processo,  serao  publicados  no  Diario

Oficial do  Estado,  Caderno do  Poder Legislativo,  parfe do Tribunal de Contas do  Estado  ~`

de Sao  Paulo,  em  conformidade com  o artigo 90 da  Lei  Complementar n° 709,  de  14 de

janeiro  de  1993,  iniciando-se,  a  partir  de  entao,  a  contagem  dos  prazos  processuais,

conforme regras do C6digo de Processo Civil;

d)    QualqlJer alteragao de enderego -residencial ou eletr6nico -ou telefones de contato

devera ser comunicada pelo interessado,  peticionando no processo.

2.    Damo-nos por NOTIFICADOs para:

a)    0  acompanhamento  dos  atos do  processo  ate seu julgamento final  e consequente

publicagao;
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Jacarei,           de

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:                                            RG:

DatadeNascimento:     /   /

Enderego residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

de 2021.

Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

None:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF: RG:

Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:

E-mail  institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Pela CONTRATADA:

None:
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Cargo:

CPF:                                          RG:

Data de Nascimento:       /   /

Endere9o residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:
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DECLARACAO   DE   DOcuMENTOs  A   Disposie^O   DO  TCEfsp
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

Contratante:  CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

CNPJ n°:  50.437.516/0001-76

Contratada:

CNPJ no:

Contrato n°:                             Pregao n°: 01/2021

Data da assinatura:          /        /

Objeto: Fornecimento de 03 (tres) computadores para edigao de imagemMdeo para uso

da TV Camara Jacaref

Valor:

Declaro,  na qualidade de responsavel  pela entidade supra epigrafada,  sob as penas da

Lei,    que    os   demais   documentos    originais,    atinentes   a    correspondente    licitagao,

encontram-se  no  respectivo  processo  administrativo  arquivado  na  origem  a  disposigao

do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serao remetidos quando requisitados.

Jacarei,              de de 2021.

CAMARA IVIUNICIPAL DE JACAREi
Paulo Ferreira da Silva

Presidente
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PREGAO PRESENCIAL n° 01/2021

Anexo X - Dados para elaboracao de eventual contrato

DADOS DA EMPRESA

DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
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PREGAO PRESENCIAL n° 01/2021

ANEXOXI-MANIFESTACAO   DE   INTERESSE

Caso   haja   interesse   na   participagao  na   presente   licita?ao,   solicitamos  o

preenchimento da ficha  abaixo e seu  encaminhamento ao  Departamento  de  Licita§6es  e
Contratos  da  Camara  Municipail  de  Jacarei,   atraves  do  tel.:   (12)   3955-2286,  ou  pelo

website   www./.acare/..sp./eg.br,   para  que  possa  receber  eventuais  alterag6es  do  Edital  e

demais informae6es que se fizerem necessarias.

EMPRESA(razaosocialcompleta)

CNPJ

ENDERECO(completo)

TELEFONE

FAX

PESSOA PARACONTATO

E -MAIL

NO do  EDITALRETIRADO
PREGAO PRESENCIAL n° 01/2021

DA:IT A(.                   I

NOME  E ASSINATURA DO  INFORMANTE:
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PREGAO PRESENCIAL n° 01/2021

Anexo Xll -Valor Estimado

0  valor  m6dio  apurado   pela   Camara   Municipal  de  Jacarei  Contratagao   de  empresa

especializada   para   a   fornecim®nto   de   03   (tres)   computadores   para   edigao   de

imagem/video para uso da TV Camara Jacarei, nas especjficag6es constantes do Anexo 11
-Termo de Refefencia deste Edital.

Item Descricao

ValorUnifario(parcomputador) Valor Total (3computadores)

01
Computador  para   edie;ao   de   imagemMdeo   para   uso  da  1\/

R$22.015,67 R$66.047,01Camara    JacareT,    conforme    especificag6es    e    detalhamento
contido no Anexo 11 -Termo de  Referencia.

Praca  dos  Tres  Poderes,   74  -Centlo  -Jacarei/SP  -CEP     12.327-901   -Fone    (12)  3955-2200
www   lacarei  so  leg  br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PREGAO PRESENCIAL n° 01/2021

Anexo XIll -Termo de Designacao de Fiscal do Contrato

A  SECRETARIA  DIRETORA  ADMINISTRATIVA  DA  CAMARA  MUNICIPAL

DE JACAREi, RESOLVE designar, conforme disciplinado no artigo 67 da Lei de Licitag6es o

servidor   abaixo   relacionado,   para   acompanhar  e   fiscalizar   a   execueao   e   o   adequado

cumprimento  das  clausulas  estabelecidas  no  Contrato  n° /2021,  celebrado

entre  a  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  e  a  empresa

no

CNPJ

ou.]o  objeto  a  a  contratae5o  de  empresa  especializada  pare  a

fornecimento de 03 (tres) computadores para edi§ao de imagem/v'ideo para uso da TV
Camera Jacare/', a serem adquiridos por esta Casa.

0  Fiscal  devefa  acompanhar  "i.n  /oco"  a  execugao  dos  servigos  e  consequentemente  a

entrega  do  objeto do  contrato,  apontando  as eventuais faltas  cometidas  pela  contratada e,

se  for  o   caso,   encaminhar  e-mail   a   Getencia   de   Licitac6es  e   Contratos,   relatando   as

ocortencias formalmente;

Verificar  o  atendimento  aos   requisitos  de  execueao  do  objeto  descritos   no   instrumento

contratual, estando atento as normas de seguranga,  utilizaeao de Epls, etc.

Requisitar  quando  necessario,  a  comprovagao  de  capacidade  tecnica  para  execueao  dos

servigos   contratados   ou,   em   caso   visivel   de   perjgo   iminente,   determinar   inclusive,   a

paralisagao dos trabalhos comunicando imedjatamente a Gefencia de  Licitag6es e Contratos

acerca do ocorrido.

Conferir  o  objeto  entregue,  certificando  o  preenchimento  dos  requisitos  estabelecidos  no
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Esclarecer as dtividas do representante da Contratada,  direcionando-as,  quando for o caso,

a Secretaria a qual o Fiscal estiver vinculado.

Nao atestar recebimento  na  Nota  Fiscal  enquanto  nao for feita a entrega  na sua totalidade

ate a devida conclusao.

DADOS DO FISCAL DESIGNADO:

NOME:

MATRICULA:

RG:

CARGO:

Declaro,   nesta  data,   ciencia  dos  termos  e  condig6es  do  contrato  e  das  consequentes
atribuig6es a mim conferidas.

Jacarei,              de de 2021.

Fiscal do contrato
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