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CONVITE N9 001/2021

0 Presidente da Comissao Especial de Licitacao do Conselho Escolar Jos6 Pereira de

Faria, designada pela Portaria n9 col/2021, de 23/04/2021, torna publico aos interessados, que
estara reunida as 09 horas do dia 17 de maio de 2021, no Colegio Estadual Jos6 Pereira de Faria
em ltapuranga (Rua 50-A esq. com Rua 43, ng 960 -setor VIla Nova), a fim de receber, abrir e
examinar Dooumentacao e Propostas de empresas que pretendam participar do CONVITE n.
001/2021, tipo MENOR PREC0 POR ITEM, destjnodo exc/us;Maimente a oortidoocGo de

in.IcroemL.resas e emDresas de peaueno t]orte. conforme determinacao do artiao 79 da Lei
Estnduo/ n917.928/20If, conforme disposic6es na Resolucao CD/FNDE n9 06 de 08 de maio de
2020, da Lei Federal n9 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterac6es posteriores, a Lei
Complementar n9123/2cO6, da Lei Complementar Estadual n9144, de 24 de julho de 2018, al6m
das demais disposic6es legais aplicaveis e do disposto no presente Edital.

Na hip6tese de n5o haver expediente na data acima, fica a presente licitacao,
automaticamente, transferida para o primeiro dia t]til subsequente aquele, na mesma hora e
local, salvo por motivo de force maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DoOBiEro
1.1 Aquisicao de Equipamentos de tecnologia da informacao e Equipamentos para audio, video e
foto,

visando

atender ao

COLEGIO

ESTADUAL JOSE

PEREIRA

DE

FARIA,

no

municipio de

lTAPURANGA, que integram este edital, independente de transcricao.

1.2 0 quantitativo de ltens a serem adquiridos podera ser alterado, nos termos do artigo 65, §19,
da Lei Federal n9 8.666/93.

1.3
A entrega sera integral e imediata, e, o ajuste dar-se-a por meio de portaria de Repasse e
Alterac6es, dispensando o instrumento contratual, nos moldes do § 4°, artigo 62 da Lei Federal n9
8.666/1993. Sendo o Edital e o Termo de Referencia partes integrantes da Nota de Empenho,
independentemente de transcrig5o.
2 -DAS INFORMAC6ES, ESCLARECIMENTOS E IMPuGNAC6ES

2.1 As informac6es e esdarecimentos de dtlvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderao ser
solicitados pelo e-mail: 52017664@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a
Comissao Especial de Licitacao -CEL, situada a (Rua 50-A esquina com 43 n9 960, setor VIla Nova ltapuranga/Go), ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao pt]blica.

2.2 0 edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em ate 02 (dois) dias uteis
antes da data fixada para abertura da sess5o pdblica.
2.2.1 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a administrac5o o
licitante que n5o o fizer ate o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacao em concorrencia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de
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preco ou concurso, ou a realizacao de leilao, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
hip6tese em que tal comunicacao n5o tera efeito de recurso.

2.2.2 A impugnac5o feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo
licitat6rio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente", nos termos do art. 41, §3°, da Lei
Federal n9 8.666/93.

2.3 As impugna€6es ao edital e seus anexos, deverao ser protocoladas e dirigidas somente ao
Presidente da Comissao Especial de Licitac5o, indicando o ntimero do Convite, do processo

administrativo, formulacao do pedido, com exposicao dos fatos e seus fundamentos, a indicaeao
do interessado ou quem o represente, dados de identifica€ao, endere¢o completo, telefone, email, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptid5o do
signatario para representac5o da empresa licitante e documento de identificacao pessoal valido
daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de nao ser conhecida.
2.4 Acolhida a impugnac5o contra o ato convocat6rio, sera definida e publicada nova data para
realizacao do certame, se for o caso. Qualquer modifica¢5o no edital exige divulgac5o pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas, nos termos do §49 do
art. 21 da Lei Federal n9 8.666/93.

2.5 As impugnac6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.
2.6 0s esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bern como eventuais altera¢6es no
edital, estar5o disponiveis junto a Comiss5o Especial de Licita¢5o, n5o podendo as licitantes, em

qualquer hip6tese, alegarem desconhecimento dos mesmos.
3

-DASCONDIC6ESGERAIS

3.1 Somente poder5o participar do presente Convite empresas, especializadas no ramo,
legalmente constitufdas, tendo a atividade principal no CNAE - Cadastro Nacional de Atividade
Econ6mica, que satisfacam as condi€6es estabelecidas neste Edital.
3.2 0 Conselho Escolar podera avaliar todos os tipos de produtos, a qualquer tempo, em relac5o a
sua qualidade e peso liquido e nao aceitara os que nao atendam as exigencias previstas neste
Edital e na legislacao pertinente.

3.3 A presente licitacao ficara a cargo da Comissao Especial de Licitagao, a qual competira:

3.3.1

Receber os envelopes com documenta¢5o e propostas;

3.3.2

Examinar a documenta€ao, habilitando ou n5o os participantes, em conformidade com as

exigencias do Edital;

3.3.3
Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do "Criterio de Julgamento",
constantes do item 08 deste instrumento;
3
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3.3.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitat6rio, relatando os fatos e
decis6es que vierem a serem tomadas;

3.3.5

lnformar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente

licitacao;

3.3.6

Submeter a apreciacao superior as decis6es proferidas pela comiss5o;

3.3.7

Promover a divulga€5o dos seus atos pertinentes ao procedimento licitat6rio, atrav6s do

quadro pr6prio de avisos da Comissao Especial de Licitacao, pelo e-mail institucional da Unidade
Escolar, Diario Oficial do Estado - DOE e Diario Oficial da Uniao, se for o caso, bern como
veiculacao no Site da SEDUC.

3.3.8 A Licitac5o contem os Anexos abaixo relacionados aos quais sao parte integrantes e
inseparaveis deste edital, integrando-o independentemente de transcricao, para todos os efeitos
le8ais:

ANEXO I

Termo de Referencia

ANEXO 11

Carta de Apresentacao da Documentacao

ANEXO Ill

Declaracao de Sujeic5o do Edital

ANEXO IV

Carta Proposta

ANEXO V

Comprovante de Recibo de Edital

ANEXO VI

Da Conciliac5o, Media¢ao e Arbitragem da
Administrac5o Estadual

4

-DAPARTicipAcao

4.1 A participacao na licitacao importa total e irrestrita submiss5o dos proponentes as condic6es
deste Edital.

4.2 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragao legal, podera representar mais
de urn licitante.

4.3 Nfio roDERA pARTicipAR DEssE cONviTE:
4.3.1 Empresas em estado de falencia ou reouperacao judicial, sob concurso de credores, em
dissolucao ou em liquidacao;
a) As Empresas em Recuperacao Judicial aue tiver a Certidao emitida pela instancia iuclicia.I

competente, que ateste que a interessada esta apta econ6mica e financeiramente a participar de
procedimento licitat6rios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comorovac5o de
acolhimento iudicial do Plano de Recuperac5o, nos termos do art. 58 da Lei Federal n°11.101/05,

em caso de recuperac5o iudicial; ou homologac5o judicial do Plano de Recuperacao, no caso de
recuperac5o extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitac5o de maior mlmero de empresas,
NA0 SERA IMPEDIDA DE PARTICIPAR.
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4.3.2 Empresa que estiver suspensa do direito de licitar e/ou declarada inid6nea por qualquer
6rgao ou entidade da administrac5o pdblica Federal, Estadual ou Municipal, e, Empresa que esteja

suspensa de licitar junto a Superintendencia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da
Administrac5o do Estado de Goias, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta
condic§o, a pena prevista no art. 97, paragrafo tlnico, da Lei Federal n9 8.666/93. Este veto

ocorrera em qualquer uma das fases desta ]icitac5o.
4.3.3 Servidor de qualquer 6rgao ou entidade vinculada ao 6rgao promotor da licitacao, bern assim
a empresa ou instituie5o da qual tal servidor seja s6cio, dirigente ou responsavel t6cnico.

4.4
Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente
licitacao. Caso ocorra, ser5o as respectivas licitantes inabilitadas.

4.5 Quando da participac5o de empresa filial em nome pr6prio, somente sera aceita se

expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinac5o estatutaria, que tamb6m devera
ser comprovada. Neste caso, toda documentac5o exigida constante do item 05 - Da
Documenta¢5o, deste Edital, devera ser referente a matriz, sendo obrigat6ria, tamb6m, a

apresenta§ao de todos os documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista da
filial,

4.6 As licitantes interessadas deverao apresentar no dia, horario e local de abertura desta
licitag5o, mencionados no preambulo do Edital, a Comissao Especial de Licitacao, a documenta¢5o

e proposta exigidas neste instrumento, em inv6lucros separados e lacrados, sendo o primeiro com
o subtftulo ''DOCUMENTACAO" e o segundo com o subtitulo ``PROPOSTA'', contendo em suas
partes externas alem da razao social da empresa licitante, a indica€5o com os seguintes dizeres:

``CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE FARIA -CONVITE N9 001/2021".

4.7 A Comiss5o de Licita¢5o nao se responsabilizara por propostas e/ou documentos que n5o
forem entregues diretamente a mesma, no horario e data estabelecidos neste instrumento.

4.8 Ap6s a hora e data estabelecidas neste lnstrumento Convocat6rio, com tolerancia de 15
(quinze) minutos, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao de Licita¢ao.

5 . DA DOcuMENTAero DE HABiLiTACAO
CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE FARIA

CONVITE N° 001/2021/C6Dlco DA ESCOLA: 52017664
ENVELOPE N° 01 - HABILITAC^O

5.1 A `'Documentac5o" devera ser apresentada em urn tlnico envelope, devidamente lacrado,
contendo os dizeres mencionados no subitem 4.6 do item 04 -DA PARTICIPA¢AO, deste edital em
papel timbrado, 01 (uma) via encadernada, contendo o ntlmero do CNPJ, lnscric6es Municipal e
ou Estadual, endereco, e-mail, telefone/celular, etc., devendo suas paginas serem numeradas

sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a dltima pagina, datada e assinada pelo

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
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poderes para tal

investidura,

e

contera,

obrigatoriamente, sob pena de inabilitacao da proponente, a cargo da Comissao de Licitacao.

5.1.1. Os documentos de habilitacao poderao ser apresentados em original, por qualquer processo
de c6pia autenticada por cart6rio competente ou pela Comissao ESDecial de Licitacao da Unidade
Escolar promotora do certame ou publicacao em 6rgao da imprensa oficial, nos termos do art. 32
da Lei Federal n9 8.666/93.

5.1.2 Para fins de habilitacdo, os Licitantes CONVIDADOS PODERA0 apresentar, devidamente
homologado e atualizado, cadastro no CADFOR e as empresas INTERESSADAS DEVERAO
obriaatoriamente apresentar o CADFOR -da SUPRILOG da Secretar.Ia de Estado da Administrac6o
do Estado de Goids -SEAD, sita a Av. Reptiblica do LI'bano, n9 1.945, 19 andar, Setor Oeste -CEP:
74.125-125 -Goi6n.Ia -GO -Telefone.. (62)3201-6515/6516.

5.1.2.1. A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar a CRC - Certificado de Registro
Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a
Habil.Itacao Juridica (item 5.2) exceto letra a e b. a Regularidade Fiscal e Trabalh.Ista (5.3) e
Regularidade Econ6mico-Financeira (5.4), desde que os rofer.Idos documentos integrantes do
Certificado estejam atual.Izados e em vigencia, sendo assegurado a direito de apresentar a
documentacao que estiver venc.Ida no CRC, atuat.Izada e regular.Izada dentro do envelope n9 01 DOCuMENTACRO, ou, na falta de 6rgdo do Estado para emissi5o do CADFOR, deverd apresentar o
SICAF ou CADASTRO MUNICIPAL.

5.1.3 0 cadastro da Superintendencia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da
Administracao do Estado de Goias, somente e dispensado em caso de Empresas Convidadas, e o
mesmo nao dispensa a apresentacao da dooumentacao exigida.
5.2 DA HABILITACAO JURfDICA

A habilitacao juridica sera comprovada mediante a apresentacao de, conforme o caso:
a) C6pia da cedula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.
b) Procuracao pdblica ou particular, com c6pia da cedula de identidade e CPF do procurador,
outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decis6es que julgar
necessarias, durante o procedimento da habilitacao e abertura das propostas, inclusive poderes

para recorrer e renunciar a interposigao de recursos administrativos. E necessario o
reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do

documento previsto neste item n5o inabilita a licitante, ficando, porem, impedido o representante
nao credenciado de qualquer interferencia no processo licitat6rio.
c) Registro comercial, no caso de empresa individual.

d) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ac6es, acompanhado dos dooumentos de
eleigao de seus administradores.
6
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e) lnscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercicio.

f) Decreto de autorizacao, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pats, e ato de registro ou autorizac5o para funcionamento
expedido pelo 6rg5o competente, quando a atividade assim o exigir.

5.3 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A regularidade fiscal e trabalhista sera comprovada mediante a apresentac5o de:
a) Prova de lnscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -CNPJ do Ministerio da Fazenda.

b) Prova de lnscri¢ao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Pdblica Federal por meio de Certidao Conjunta
emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil,
relativa a Divida Ativa da Uni5o e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, expedida conjuntamente com a Contribui€6es Previdenciarias (Seguridade Social -lNSS).

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidao Negativa de Debito
em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda ou equivalente da Unidade da

Federac5o onde a Licitante tern sua sede.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidao expedida pela

Secretaria de Financas do Municipio, ou equivalente onde a Licitante rein sua sede;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Ptiblica do Estado de Goias, por meio de Certid5o de
Debito lnscrito em Divida Ativa -Negativa, expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico -FGTS, por meio do
Certificado de Regularidade do FGTS -CRF, expedido pela Caixa Econ6mica Federal -CEF.
h) Prova de lnexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a

apresentacao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n9
12.440/2011.

i) Caso a participacao no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execu€5o do objeto
licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de
ambas.
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5.3.1 Sera admitida a comprovacao de Regularidade Fiscal e Trabalhista mediante a apresentacao
de CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, nos termos da Lei.

5.4 DA QUALIFICActo ECONOMICO+Il\IANCEIRA

a)
Na forma do Decreto Estadual n9 7.804 de 20 de fevereiro de 2013, na habilitacao em
licita¢6es referentes a aquisicao de bens para pronta entrega, n§o sera exigl.da da microempresa

ou empresa de pequeno porte, a apresentacao do balanap patrimonial do exercicio social.
b)

Certid5o Negativa de Falencia e Recuperacao Judicial (ou equivalente, na forma da Lei)

expedida pelo Cart6rio Distribuidor da sede da Licitante, com indicag5o do prazo de va[idade e n5o

havendo somente sera aceita com data de emissao n5o superior a 60 (sessenta) dias da data de
apresentacao da proposta. Se a Comarca possuir mais de urn Cart6rio Distribuidor, dever6 ser
apresentada Certidao de todos os Cart6rios Distribuidores existentes na Comarca. Caso a
participac5o no certame seja da filial, a Certid5o Negativa de Falencia e Recuperacao Judicial
devera ser da filial e da matriz.
5.5 DA QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacao teenica sera comprovada mediante a apresentacao de:
a) No minimo 01 (uma) Declarac5o fornecida por pessoa juridica de direito ptlblico ou privado,

comprovando que a Licitante ja forneceu, satisfatoriamente, objeto compativel com o desta
licitac5o. 0 atestado/dedaracao devera conter, no minimo: o nome da empresa/6rg5o
contratante, o nome do responsavel por sua emiss5o e telefone para contato, caso necessario. A
Comissao de Licitac5o podera determinar qualquer diligencia que entender necessaria para
verificar a autenticidade e legitimidade do atestado ou de qualquer documento que lhe suscitar
dulvidas.

5.6 DAS DECLARAC6ES

5.6.1 A Licitante devera apresentar juntamente com as demais dooumentac6es, DECLARA¢6ES
conforme modelo constante do Anexo 11 e Ill.

a) Carta de Apresentag5o da Documentac5o contendo todas as informac6es e declaracoes,
conforme modelo Anexo 11 deste Edital.

b) Declaracao de Termos de Sujeicao ao Edital, conforme modelo Anexo Ill deste Edital.
5.7 0s documentos extraidos pela INTERNET poderao ter seus dados conferidos perante o site.

5.8 Nao ser5o aceitos protocolos de entrega ou solicitacao de documento em substituic5o aos
documentos requeridos no presente Edital.
5.9 Para efeito de comDrovac5o da condicao de MicroemDresa ou de Empresa de Peaueno Porte,
ou auando houver alterac5o contratual due altere os dados da emDresa, tais como: endereco,
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categoria, quadro societario, obieto comercial e capital, os licitantes dever5o apresentar Certid5o
Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos
tlltimos 06 lseis} meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.10 Para microempresas e empresas de pequeno porte, em oumprimento ao § 19 do artigo 43 da
Lei Complementar ng 123/2cO6, alterado pela Lei Complementar n9147, de 07 de agosto de 2014,

caso haja alguma restrigao na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o

prazo de 05 (cinco) dias tlteis, para a regularizac5o da dooumentacao, contados do momento em
que o proponente for dedarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a crit6rio
da administracao, para a regularizacao da documentag5o, pagamento ou parcelamento do debito,
e emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.10.1 0 tratamento favorecido previsto no item 5.10 somente sera concedido se as
microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem no certame toda a documentacao
fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrig5o.
5.10.2 0 motivo da irregularidade fiscal pendente sera registrado pela Comissao Especial de

Licitacao em ata, com a indicac5o do dooumento necessario para comprovar a regularizacao.
5.10.3 A n5o-regularizacao da documentacao, no prazo previsto no item 5.10, implicara

decadencia do direito a contratac5o, sem prejuizo das sanc6es previstas no art. 81 da Lei Federal
n9 8.666/93.
5.110s dooumentos relativos a habilitac5o (Envelope n. 91) e a Proposta (Envelope n. 9 2) serao

apresentados em original ou por qualquer processo de c6pia, devidamente autenticada por
cart6rio competente, ou solicitado a devida autenticacao pela Comissao Especial de Licitacao da
Unidade Escolar promotora do certame, Dreferencialmente em ate 01 (urn) dia util. antes da data

marcada cara abertura da licitac5o.
5.12 As certid6es que nao possufrem prazo de validade, somente ser5o aceitas com data de
emissao nao superior a 30 (trinta) dias contados da data da emiss5o do documento, exceto a
Certidao Negativa de Falencia e Reouperag5o Judicial (ou equivalente), cuja data de emissao nao

podera exceder 60 (sessenta) dias da data de apresentacao da proposta.
5.13 Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente,
a apresentacao ou indusao de documentos de habilitagao que n5o fizerem constar do respectivo
envelope de documentacao.
5.14 Pode a Comiss5o Especial de Licitacao pedir a exibic5o do original dos documentos se
necessario.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS

CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE FARIA
COMISS^O DE LICITACAO
CONVITE N°. 001/2021/C6DIGO DA ESCOLA: 52017664

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTAS
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6.1 A licitante devera formalizar sup proposta levando em considerac5o os precos estiimaclos

orcados Delo Conselho Escolar Jose Pereira de Faria, conforme Anexo I -Termo de Referencia,
para aquisi€ao de Equipamentos de tecnologia da informacao e equipamentos para audio, video e
foto, objetos da presente licitacao, em urn unico envelope, devidamente lacrado, contendo os
dizeres mencionados no subitem 4.6 do item 04 -DA PARTICIPACAO, impressa em papel timbrado,
encadernada, contendo os ndmeros do CNPJ, lnscric6es Municipal e/ou Estadual, endereco etc,
redigida em lfngua portuguesa, elaborando a cotac5o de acordo com as especifica¢6es constantes
do Termo de Referencia, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condic6es substanciais
escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas
serem numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a tlltima Dagina,
datada e assinada Delo representante legal da empresa licitante com poderes para tal investidura.

6.1.1 As licitantes dever5o apresentar suas propostas com todos os tributos cabiveis inclusos, bern

como os demais oustos diretos e indiretos necessarios ao atendimento das exigencias do Edital e
seus anexos. Entretanto, as empresas enquadradas no regime normal de tributacao, estabelecidas
em Goias, dever5o registrar a proposta com precos desonerados do ICMS, conforme disposic6es
do Art. 69, inc. Xcl, do Regulamento do C6digo Tributario do Estado de Goias -RCTE, que concede
isenc5o de lcMS nas opera¢6es e prestacoes intemas, relativas a aquisicao de bern, mercadoria e
servi€o por6rgaos da Administracao Ptlblica Estadual Direta e suas funda¢6es e autarquias,
ficando mantido o credito, observado, dentre outras coisas, a transferencia do valor
correspondente ao lcMS ao adquirente mediante a reducao do preco do bern, mercadoria e
servi¢o, devendo a redug5o ser demonstrada no dooumento fiscal."

6.1.2 As licitantes deverao apresentar suas propostas com todos os tributos indusos, bern como
os demais custos diretos e indiretos necessarios ao atendimento das exigencias do Edital e seus

Anexos. Restando limpido que, para fins de participa95o no certame, para as empresas
sediadas no Estado de Goias, ser§o cousideradas as propostas desoneradas do lcMS.
6.1.3 Na fase da entrega, a Contratada devera demonstrar a deducao do lcMS, expressamente,
no dooumento fiscal, destacando, em sou hist6rico, esta isencao, visto que a Secretaria de Estado
de Educacao n5o e contribuinte deste tributo.
6.2 A proposta devera conter o preco para expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se
ap6s a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os precos expressamente,
obedecendo as especificac6es minimas constante do Edital, em algarismo arabico (unitario e total

per item), e, por extenso global.
6.3 0 disDosto no item 6.1.1 n5o se aDlica as emDresas oDtantes do SimDles. SUE)ersimDles e aos

MicroemDreendedores lndividuais. 0 Conselho Escolar realizafa consulta ro site
`Arww.receita.fazenda.gov.br/empresa/simplesnecional/optantesimples/consultaroptantes.
6.4 A Iicitante devera indicar na proposta, o nome completo de seu representante legal, a posigao
que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissao, bern como o numero de
sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.5. Indicag5o do ndmero da conta corrente e a agencia da lnstituicao Financeira em que a

empress 6 correntista.
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6.6 Devera dedarar expressamente o prazo de validade n5o inferior a 60 (sessental dias corridos
conforme modelo Anexo lv, a contar da data de sua apresentac5o.
6.7 0s erros de soma e/ou multiplicacao, eventualmente configurados na Proposta Comercial das
empresas licitantes, ser5o corrigidos pela Comissao Julgadora de Licitac6es da Unidade Escolar.
Havendo divergencia entre o preco unitario e o preco total, prevalecera o preco unitario e o total

sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera
este dltimo.
6.8 Sera desclassificada a f]roDosta. cuia esDecificacko estiver lNCOMPATIVEL com o(s) obieto(s)

esirecificado(s) nos anexos constantes deste instrumento. ou ainda. aauelas due omitirem as
esDecificac6es minimas solicitadas.
6.9 Em nenhuma hip6tese sera admitida cotacao parcial em referencia ao quant.ltativo total dos
objetos requeridos neste instrumento, ocasiao em que sera(5o) desclassificada(s) a(s) proposta(s)
que incorrer(em) neste ato.

6.10 S5o expressamente vedadas as subcoiitratac6es total e carcial do obieto deste Edital,
ficando a licitante obrigada, perante o Conselho Escolar Jose Pereira de Faria pelo exato

oumprimento das obrigac6es decorrentes desta licitag5o.
6.11 N5o sera levada em considerag2io a proposta que nao estiver devidamente assinada por
representante da empresa licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.12 Sera desclassificada a proposta que nao atender as exigencias do ato convocat6rio desta
licitacao, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta
e/ou procedimento licitat6rio, bern como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a
criterio da Comissao, ser relevada.

6.13 0 Valor estimado da presente licitacao e o constante do Anexo I -Termo de Referencia.
7 -DOS PROCEDIMENTOS LICITAT6RIOS
7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato ptlblico, a COMISSAO ESPECIAL DE

LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os dooumentos
exigidos para habilitag5o e propostas.

7.2. Serao inicialmente abertos, em sessao pt]blica, os envelopes contendo os dooumentos
referentes a fase de habilitag5o que, ap6s conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comiss5o
Especial de Licitacao ser5o julgados, dando-se imediata comunicacao do resultado se presente
todos os licitantes. Caso a Comiss5o julgue necessaria, podera suspender os trabalhos licitat6rios

para posterior exame dos dooumentos e julgamento da fase de habilitac5o, da qual lavrara ata
como de Lei, publicando o resultado no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mail
institucional as participantes.
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7.3. Ocorrendo a hip6tese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas
permanecerao, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissao e licitantes presentes,
ficando em poder daquela ate que seja julgada a habilitacao.
7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas,

ap6s transcorrido o prazo sem interposic§o de recursos, ou tenha havido rentlncia expressa do
prazo reoursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou ap6s o julgamento dos reoursos
interpostos.

7.5. A Comiss5o mantefa em sou poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas,
devidamente rubricados, ate o termiro do periodo recursal, de que trata o inciso I do artigo 109
da Lei Federal n9 8.666/93, e ser§o devolvidos, no estado em que foram entregues a Comiss5o.
7.6. Das reuni6es para recebimento e abertura dos envelopes de documentacao e proposta, ser5o
lavradas atas cirounstanciadas, que mencionarao todas as ocorrencias que interessarem ao
julgamento da Licitacao, devendo as mesmas serem assinadas pelos membros da Comissao e pelas
Licitantes presentes.

7.7. A Comissao Especial de Licitacao podefa Dromover dilidencias em auelauer fase da licitac§o.
mos termos do § 39. do art. 43 da Lei Federal 8.666/93, Erara esclar.ecimentos e dtwidas.
08 -DO CRITERIO DEJLJLGAMENTO

8.10 julgamento sera realizado pela Comissao Especial de Licitac5o, de acordo com o que dispde

o art. 45 da Lei Federal n9 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. 0 julgamento sera realizado com base no menor preco par item, consoante itens 6.1.1 e
6.3.

8.1.2. Sera dedarada vencedora a proposta que apresentar menor Dreco nor item, desde que
atenda a todas as exigencias estabelecidas neste instrumento;
8.1.3. Nenhum item inserido em lote sera adjudicado acima do valor estimado no Termo de
Referencia (Anexo I), o qual podera ser revisto atrav6s de impugnacao fundamentada nas

condic6es e prazos previstos neste edital.
8.2. Serao desclassificadas as propostas que:

a) Forem elaboradas em desacordo com as exigencias do Edital e seus Anexos;
b) Apresentarem precos irris6rios, simb6Iicos ou abusivos;
c) Apresentarem propostas alternativas tendo como opc5o de preco ou marca, ou oferta de
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.

8.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas sera observado o que disp6e o art. 39, § 29
da Lei Federal n9 8.666/93. Persistindo o empate, a Comiss5o Especial de Licitac5o realizara

12

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

gg 4¢ C°]6cgro°NEvS:::u2al:iist±fe:ijiiF!a!:;aj;¥:iEii::6##::AUTCA8° 8°V br

-j€=i?:-:

Coord-

Scoetariai de

Regtonal de Edtica€ao de

Estate da

ltapu'anga

Educacao

sorteio, em ato pt]blico, para o qual todos os licitantes ser5o convocados, consoante §29 do art. 45
da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.3.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas n5o atenderem ao chamado, a
Comissao realizara o sorteio sem a sua presenca.
8.4 Sera desclassificada a proposta, cuja especificacao estiver incompativel com o (s) objeto (s)
especificados no Anexo I -Termo de Referencia, ou ainda, aquelas que omitirem as especificac6es
minimas solicitadas.

8.5 Fica assegurado ao Conselho Escolar o direito de revogar ou anular seus atos na licita¢5o em

conformidade com o estabelecido no Artigo 49, da Lei Federal ng 8.666/93.

8.6 0 julgamento das habilitac6es e propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em
sessao ptlblica que sera marcado para tal tim, desde que presentes todos os licitantes habilitados,
caso contrario sera o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e ATA Julgamento de
resultado enviada (via E-mail institucional) a todos os participantes, publicando a resultado no

Di5rio Oficial do Estado (§ 19 do art. 109 da Lei Federal n9 8.666/93).
9

-DOS RECuRSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licita¢ao correra a conta dos seguintes Recursos Orcamentarios:
•

Dotacao or¢amentaria: 2020.24.01.12.363.1008.2022.04;
2020.24.01.12.368.1008.2022.04;
2020.24.01.12.366.1008.2022.04;

2020.24.01.12.367.1008.2022.04;

2020.24.01.12.362.1008.2022.04;

•

2020.24.01.12.361.1008.2022.04.
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.27

•

FontedeRecurso: 108

•

Valor total estimado: R$ 92.979,25 (noventa e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e
vinte e cinco centavos).

10

-DA HOMOLOGAcfio E DA ADJUDICACA0

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, o processo
licitat6rio sera submetido a apreciacao do CONSELH0 ESCOLAR JOSE PEREIRA DE FARIA, para

adjudica¢ao do(s) seu(s) produto(s) a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologa€5o da licita€ao,

convocando-se ap6s, para respectivo(s) fornecimento.
11 -DAENTREGA

11.1A entrega devera ser executada conforme Anexo I -Termo de Referencia.

11.1.1 No ato da entrega a contratada devefa apresentar:

13
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Prova de regularidade junto ao CADIN ESTADUAL -Cadastro lnformativo dos Creditos

n5o quitados de 6rg5os e Entidades Estaduais, nos termos do art. 6, I, da Lei Estadual
n919.754/2017;

b) Certid5o Negativa de Suspens5o e/ou lmpedimento de Licitar ou Contratar com a
Administracao Publica, nos termos do §49, art. 5, do Decreto Estadual n9 7.425/2011.

11.20s produtos, objeto do presente procedimento, serao recebidos provisoriameiite, para
verificacao de conformidade com o Anexo I - Termo de Referencia deste edital. Ap6s esta
verificacao, se os produtos atenderem a todos os requisitos, ser5o recebidos definitivamente,
caso contrario, o fornecedor devera realizar as adequa€des pertinentes e ate mesmo a troca do
objeto, se necessario, para atender aos requisitos minimos descritos, sob pena das san¢6es legais
cabfveis ao caso.
11.3 A EXECUCAO devera ser acompanhada e fiscalizada por urn representante da administragao

especialmente designado pelo grupo gestor da Unidade Escolar.

11.4 As obrigac6es decorrentes desta licitac5o a ser5o as constantes no ANEXO I -Termo de
Referencia.
11.5 No ato da apresentacao das Notas Fiscais, devera ser efetuada a comprovacao e atualizag5o
da documentag5o e certid6es na forma legal, das exigencias dedaradas e apresentadas neste
edital.

11.8

Se a licitante vencedora deixar de fornecer os produtos no prazo de 05 (cinco) dias ap6s a

convocacao, o CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE FARIA podera, nos termos do § 29, do Art. 64

da Lei Federal n9 8.666/93 e alteracoes posteriores, convocar as licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificag5o para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condic6es da
primeira classificada, inclusive quanto ao pre¢o.

12 - DO pRAzO DE ENTREGA, DA EXEcucAO, DA FlscALlzAcao E DA ENTREGA
12.1
0 fornecimento devera ser exeoutado conforme o Anexo I - Termo de Referencia, a

contar da data de emissao da Ordem de Fornecimento. sendo due esta de\refa ser efetuada aD6s
a assinatura da Homolo=acao, nelo Presidente do Conselho Escolar Jose Pereira de Faria.
12.2

Se

a

licitante vencedora

deixar de fornecer dentro

do

prazo

e

nas condic6es

preestabelecidas, sem manifestacao por escrito e aceita pelo Conselho Escolar, sujeitar-se-a as
penalidades deste Edital e legislagao pertinente.

12.3 Sera designado uma Comiss5o com 03 (tres) integrantes do Conselho Escolar ou
Servidores da Unidade Escolar indicados per Portaria, para recebimento e aprovae5o dos ltens.
12.4 A EXECUCA0 devera ser acompanhada e fiscalizada por urn representante da Unidade
Escolar designado, permitida a contratacao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de
informac6es pertinentes a essa atribuic5o.
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12.5
Cabers a Secretaria de Estado da Educa€ao, por meio das Coordenac6es Regionais de
Educacao, a coordenacao, supervis5o e fiscalizac5o da entrega do objeto deste Edital.
13

-DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1
Todos quantos participarem desta licitac5o tern o direito ptlblico subjetivo a observancia
do pertinente procedimento, nos termos deste instrumento convocat6rio, e da Lei Federal n9
8.666/93 e legislacao pertinente.

13.2
Decaira do direito de impugnar, perante a administra¢ao, os termos deste Edital de
Licitac5o aquele que, tendo-o aceito sem objec5o, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos
licitat6rios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hip6tese em que tal comunicac5o nao tera

efeito de recurso.

13.3

Dos atos decorrentes da execugao deste Convite cabe recursos nos casos e formas

determinados pelo art. 109 da Lei Federal n9 8.666/93 e alterac6es posteriores.

13.4
0 recurso sera interposto por escrito no prazo de 02 (dais) dias dteis, a contar da
intima€ao do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido ao Conselho Escolar Jos6 Pereira de
Faria, por meio da Comiss5o Especial de Licitac5o competente.
13.5

lnterposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poder5o impugns-lo no

prazo de 02 (dais) dias dteis.
13.6
0 RECURSO sera dirigido ao Presidente do Conselho Escolar Jos6 Pereira de Faria, por
intermedio da Comissao Especial de Licita¢5o, a qual podera reconsiderar sua decisao em ate 02

(dois) dias tlteis, contados do t6rmino do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento
de possi'veis impugnac6es, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, faze-Io subir
devidamente informados.
13.7

Subindo o recurso, o presidente do conselho Escolar proferir5 a sua decisao no prazo de 02

(dais) dias dteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO ESPECIAL DE
LICITACAO.

13.8

0s recursos preclusos ou intempestivos nao serao conhecidos.

14

-DOPAGAMENTO

14.1 0 pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos e efetuado por meio de
Cheque Nominal, contendo as respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas por quem de
direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pelo Conselho Escolar Jos6 Pereira de
Faria, para soluc5o de seus debitos.

14.2. Somente sera efetuado o pagamento mediante emiss5o de Nota Fiscal devidamente
atestada por quem de direito, neste caso o Presidente do Conselho.

15
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14.3 0 Conselho Escolar Jose Pereira de Faria, pagara, a contratada, o valor total da aquisicao de
acordo com o Edital, e mediante apresentacao das certid5es ATUALIZADAS de regularidade Fiscal

e Trabalhista da Contratada, tendo em vista o seu clever, em compatibilidade com as obrigag6es
assumidas, todas as condic6es de habilitac5o e qualifica¢5o exigidas na licitacao, nos termos do
art. 55, inciso Xlll, da Lei Federal n9 8.666/93.

15 -DA RESCIsfio DO CONTRAT0
15.1 Conforme disposto no lnciso lx, do artigo 55, da Lei Federal n9 8.666/93, a CONTRATADA

reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa, na forma do artigo
77 do referido Diploma Legal;

15.1.1 A ocorrencia de quaisquer das hip6teses previstas no artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93

ensejara a rescis5o do presente Contrato, sendo que a efetiva rescisao somente podera se dar
por uma das formas previstas no artigo 79 da Lei Federal n9 8.666/93. Nao ha hip6tese de
rescisao de pleno direito, nem por ato unilateral da Contratada.

15.1.2, Os casos de rescis5o contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado, previamente, o contradit6rio e a ampla defesa.
15.1.3 A rescisao

administrativa

ou

amigavel

sera

precedida

de

autoriza€ao

escrita

e

fundamentada da autoridade competente.
15.1.4 A rescisao determinada por ato unilateral e escrita da Administrac5o contratante, nos
casos enumerados nos incisos I a Xl do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, acarreta as
consequencias previstas nos incisos I a lv do artigo 87 do mesmo diploma legal, sem prejuizo das
demais sanc6es previstas.

16

-DAB SANC6ES ADIVI]NISTRATIVAS

16.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administrac5o, caracteriza o descumprimento
total da obriga€ao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.
16.2 Pelo atraso injustificado na execucao do objeto da licitacao, sem prejufzo das demais sanc6es
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacao de multa de mora, obedecendo
os seguintes limites maximos:

I -10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obriga¢ao,
inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de negar-se a
efetuar o refor¢o da caucao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convoca€5o;
11 -0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento n5o realizado;
Ill -0,7% (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento n5o realizado, por dia
subsequente ao trigesimo.
16.2.1 A multa a que se refere este artigo nao impede que a Administra¢5o rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc6es previstas nesta Lei.
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16.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela Secretaria de Estado da Educacao.

16.4 0s valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de creditos existentes na Secretaria de Estado da Educagao, em rela€ao a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contradit6rio.
16.5 As multas e outras sanc6es aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por
conveniencia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educac5o, devidamente
justificado.

16.6 Pela inexecucao total ou parcial do objeto da licita€ao, a depender da gravidade do ato

praticado, a Administra¢5o podera optar pela aplica€ao da pena de Advertencia, nos termos do
inciso I do art. 87 da Lei Federal n9 8.666/93.

16.7 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominac6es legais.
16.8 As sanc6es previstas nos incisos I, Ill e lv do art. 87 da Lei Federal n9 8.666/93 poderao ser

aplicadas juntamente com a do inciso 11 do mesmo artigo, facultada a defesa previa do

interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais dteis.
16.9 A sancao estabelecida no inciso lv do artigo 87 da Lei Federal n9 8.666/93 e de competencia
exclusiva do Secretario de Estado da Educac5o, facultada a defesa do interessado no respectivo

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitac5o ser requerida
ap6s 2 (dois) anos de sua aplicac5o.

16.10 Em qualquer hip6tese de aplicacao de sanc6es sera assegurado a licitante vencedora o
contradit6rio e a ampla defesa.

17 - DA cONciLiAcfro E MEDIAcfio
17.1. As controv6rsias eventualmente surgidas quanto a formalizacao, execucao ou encerramento
do ajuste decorrentes desta licitacao serao submetidas a tentativa de conciliacao ou media¢ao no
ambito da Camara de Concilia¢5o, Mediac5o e Arbitragem da Administracao Estadual (CCMA), na
forma da Lei Estadual n9 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual ng
144, de 24 de julho de 2018.
18 - DA CLALJSULA COMPROMISS6RIA

18.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licita¢ao, acaso nao

puderem ser equacionados de forma amigavel, serao, no tocante aos direitos patrimoniais
disponfveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei Estadual n9 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual n9144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o
seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACA0 E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
17
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ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando

expressamente a jurisdicao e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos,

consoante Anexo I da Minuta Contratual.
19

-DAS DISPOSIC6ES GERAIS

19.1 Este edital e sells Anexos. ben come a prooosta da Licitante, fat-5o parte integrante clo
Drocesso aa uisitivo.
19.2 Ap6s a apresentacao da proposta, n5o sera admitida retificacao quanto a cotagao, ficando a

proponente sujeita as condic6es, prazo de entrega, garantia, marca do produto e preco proposto
para oumprimento da entrega.
19.3 A apresentacao da proposta vinoula o licitante proponente aos termos e condic6es gerais e
especiais deste instrumento convocat6rio, funcionando como manifestacao de inteira aceitagao e
submissao as normas ora estabelecidas.

19.4 Havendo interesse do poder ptlblico, o presente instrumento podera ser, revogado total ou
parcialmente, ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos
no art. 65 da Lei Federal ng 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a
indenizac5o ou reclamag5o, nos termos da Lei pertinente.
19.4.1 A nulidade do procedimento licitat6rio induz do fornecimento, ressalvado o disposto no
paragrafo tlnico do artigo 59 da Lei Federal n9 8.666/93.

19.4.2 0s licitantes nao terao direito a indenizacao em decorrencia da anulac5o do procedimento
licitat6rio, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que tiver

suportado no cumprimento do fomecimento.
19.4.3 No caso de desfazimento do processo licitat6rio ficam assegurados o contradit6rio e a
ampla defesa.
19.5 A Iicitante vencedora e vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando
obrigada, perante ao CONSELHO ESCOIAR JOSE PEREIRA DE FARIA, pelo exato oumprimento das

obrigac6es decorrentes desta licitacao.
19.6 As dt]vidas oriundas deste Edital ser5o dirimidas de acordo com a Lei Federal n9 8.666/93, de

21 de junho de 1993 e Lei Estadual n9 17.928, de 27 de dezembro de 2012, e na omissao desta,
pelas demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissao Especial de
Licitag5o do Conselho Escolar Jos6 Pereira de Faria da Secretaria de Estado da Educacao.

19.7 0 desatendimento de exigencias formais n5o essenciais, n5o importara no afastamento da
Licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificacao e a exata compreensao da sua
proposta. Sendo que: Exigencias formais n5o essenciais sao aquelas cujo desoumprimento n5o
acarrete irregularidade no procedimento, em termos processuais, bern como n5o importe em
vantagem a urn ou mais licitantes em detrimento dos demais.
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19.8 N5o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realiza€ao

do certame na data marcada, a sess5o sera automaticamente transferida para o primeiro dia tltil
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que nao haja
comunicac5o da Comiss5o Especial de Licitac5o do Conselho Esco[ar Jose Pereira de Faria da

Secretaria de Estado da Educacao, em contrario.
19.9 E facultada a Comissao Especial de Licitacao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da

licita¢5o, a promo¢5o de diligencia a esclarecer ou a complementar a instrucao do processo,
vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar originalmente da

Proposta;

19.10 0 representante ou preposto s6 podera manifestar durante o procedimento licitat6rio caso
apresente no
Envelope 01(documentacao), documento procurat6rio e identidade do
representante ou preposto, com reconhecimento de firma e autenticado respectivamente.
19.11 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente Edital, que tera sua c6pia
afixada no quadro pr6prio de avisos do Col6gio Estadual Jose Pereira de Faria, localizado na Rua

50-A esq. com Rua 43 ng 960 - setor Vila Nova, bern como, Publicacao na imprensa, estando a
Comissao Especial de Licitacao a disposicao dos interessados no horario de O8h as llh e das 14h
as 17h, pelo Fone (062) 3312-1831, nos dias dteis.
COMISSAO

ESPECIAL

DE

LICITACAO,

Conselho

Escolar

Jose

Pereira

de

Faria,

em

ltapuranga/Goias, aos 03 dias do mss de maio de 2021.
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ANEXO I -TERMO DE REFER£NCIA

1. OBJFT0
1.1.

Aquisig5o de Equipamentos de teonologia da informacao e equipamentos para audio, video

e foto para atender a demanda da unidade escolar.
2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisicao se faz necessario para a Unidade Escolar -COLEGlo ESTADUAL JOSE PEREIRA DE
FARIA.

3. PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO

lTENS

VALOR ESTIMADO

UNIDADEDEMEDIDA

lTEM

01
02
03

EspEclFicAcao

QUANT

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Lousa digital

un

07

(RS)
7.781,75

(RS)
54.472,25

HD externo

un

01

425,00

425,00

un

02

2.749,00

5.498,00

un

03
07
07
04

3.054,00

9.162,00

3.076,00
150,00

21.532,00

210,00

840,00
R$ 92.979,25

Impressoramultifuncional

04

Computador de mesa
05
Projetor
Luminaria
06
07
Webcam
Valor Total dos ltens

un
un
un

1.050,00

3.1. 0 valor total para esta aquisic5o e de R$ 92.979,25 (noventa e dois mil, novecentos e setenta
e nove reais e vinte e cinco centavos) conforme propostas comerciais anexas.
4. ESPECIFICACAO DO OBJETO

4.1. Detalhar a equipamento ou material a ser adquirido
Item 01: Lousa digital touch ultra-PU com area de projecao de 82''; com m6dulo processador
nano-slim com processador dual core, fonte externa fullrange, placa m5e lpx800E2, dois slots de
mem6ria DDR4, entradas de video VGA/HDMl, 4 entradas de USB 2.0, 2 entradas de USB 3.0,
mem6ria de 4 GB, HD SSD 128 GB; com suporte de projetor de fixag5o no teto de haste regulavel
de 80cm a 135cm de distancia da base; com cabo de dados HDMl 10M blindado (macho x macho);
e com cabo eletrico plug 3 pinos/M-F blindado 10M de padr5o NBR-5410.
20
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Item 02: HD externo portatil, interface USB 3.0, capacidade de armazenamento de 1 TB.
Item 03: lmpressora multifunciona] tanque de tinta colorida, com fun§6es minimas de impressora,

copiadora e scanner, conectividade ethemet e wi-fi direct, impress5o duplex automatico, scanner
com ADF, com entrada USB.

Item 04: Computador de mesa completo: processador Core 13-10100, 4 nt]deos, cache 6MB, 4,3
GHz, 8 threads; place mae H410M dual channel DDR4, 2 DIMMS, HDMl, USB 3.1 Genl Type A,

realtek 8118 gaming LAN, conector M.2, Sata 6 Gb/s, cabecalho US83.2 Genl; mem6ria DDR4 8 GB
2400MHZ PC4-19200 NON-ECC DIMM 1,2V; SSD M.2 240GB M.2 2280 SATA 3; Gabinete 2 baias

2iow 20+4P preto 2XUSB 2.0 + audio frontal; teclado USB preto; mouse USB preto; nobreak
station 116cOVA.

Item 05: Projetor 3300 Iumens, 3 LCD, HDMI, USB, com resolucao minima SVGA de 800x600 com

modo eco e alto falante, com entrada e saida de audio, proporgao de imagem 4:3, distancia
minima da projecao de 88 cm.
Item 06: Luminaria Led Ring Light 33 cm, suporte para smartphone, USB, tripe com altura minima

de 2 in, com ajuste de cores, varia¢5es de temperatura, variac6es de altura e angulos.
Item 07: Webcam resolug5o 720P, driver: plug and play, controle de ventilacao: 50/60 Hz, formato

de foto: BMP/JPG, formato de video: Avl, video chamada e captura de video em HD 1280x720
pixels, resoluc5o da lente: 1 MP, comprimento do cabo: minimo de 135 cm; interface: USB 2.0

para webcam; conector P2 3.5mm para microfone; microfone embutido: possui reducao de rufdo;
foco: 20mm ate o infinito.
5.FORMA,LOC+AIEPRAZODEENTREGA

5.1. A entrega sera imediata e total no prazo de 30 (trinta) dias;
5.2. Os equipamentos e materiais deverao ser entregues no Col6gio Estadual Jose Pereira de
Faria no horario de 7 as 11 ou de 13 as 17 horas;

5.3. 0 fornecimento devera ser executado no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de
emissao da Ordem de Fornecimento.
6. OBRIGACOES DAS PARTES

6.10BRIGAC6ES DA CONTRATADA

6.1.1 Todos os encargos decorrentes da exeoucao do ajuste, tais como: obrigac6es civis,
trabalhistas, fiscais, previdenciarias ou quaisquer outras, serao de exdusiva responsabilidade da
CONTRATADA;

21
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6.1.2 A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente Termo de Referencia e

a responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do
Objeto;
6.1.3 A CONTRATADA ficara sujeita, nos casos omissos, as normas da Lei Federal n9 8.666/93 e
suas alterac6es posteriores;
6.1.4 Como condicao para a celebrac5o do ajuste, a CONTRATADA devera manter as condi¢6es de
habilitac5o.

6.2 0BRIGAC6ES DA CONTRATANTE

6.2.1 Dar conhecimento ao titular e ao prestador dos servicos de quaisquer fatos que possam

afetar a entrega do objeto;
6.2.2 Pagar, dentro dos prazos, os valores pactuados;
6.2.3 Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
cumprimento do contrato.
7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1 0 pagamento sera efetuado exclusivamente em conta jurfdica da empresa contratada, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos e efetuado por meio de Cheque Nominal, contendo as
respectivas Notas Fiscais Eletr6nicas, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez
condufdo o processo legalmente adotado pelo Conselho Escolar Jos6 Pereira de Faria, para
solucao de seus debitos.

7.2. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual executada mediante emissao de
Nota Fiscal Eletr6nica devidamente atestada por quem de direito, neste caso o Presidente do
Conselho.

7.3

0 Conselho Escolar Jose Pereira de Faria, pagara, a contratada, o valor da aquisicao e

mediante apresentac5o das certid6es ATUALIZADAS de: regularidade fiscal e trabalhista da

Contratada, tendo em vista o seu clever, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obriga¢5es assumidas, todas as condic6es de habilitac5o e qualificag5o exigidas na
licitacao, nos termos do art. 55, inciso XIll, da Lei Federal n9 8.666/93.
8. VIGENCIA

8.1. 0 ajuste dar-se-a por meio da Portaria de Repasse/Nota de Empenho, dispensando o
instrumento contratual, nos moldes do § 4°, artigo 62 da Lei Federal n9 8.666/1993.
9. GARANTIA

22
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9.1. A contratada devera fomecer Garantia Legal dos equipamentos, nos termos do C6digo de
Defesa do Consumidor -CDC.

10. GESTA0 DO CONTRATO

10.1. A gest5o e a fiscalizag5o do contrato sera realizada por servidor (a) designado (a) pelo

Coordenador Regional, por meio de Portaria, conforme Artigo 67 da Lei Federal n9 8666/93.
11. SANC6ES

11.1 Sem prejuizo das demais sanc6es legais cabiveis, pelo nao cumprimento dos compromissos
acordados poder5o ser aplicadas, a crit6rio da CONTRATANTE, as seguintes penalidades a
CONTRATADA:

a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentag5o falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da exeoucao do seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao
do contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer dedaracao falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito a ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com a Administrac5o e
sera descredenciado do CADFOR, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas em Edital e no contrato e das demais cominac6es legais;

b)A inexecucao contratual, inclusive por atraso injustificado na exeoucao do contrato, sujeitara a
contratada, alem das penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, nas seguintes

proporc6es:

I-

11Ill-

5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da
obrigacao, inclusive no caso de reousa do adjudicat5rio em firmar o contrato, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocacao;
3% (tres por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento nao realizado;
3% (tres por cento) sobre o valor da parte do fornecimento n5o realizado, por cada dia
subsequente ao trigdsimo.

c) Advertencia;

d) Suspensao temporaria de participac5o em licitacao e impedimento de contratar com a
Administrac5o nos termos do art. 81 da Lei Estadual n917.928/2012.
e) Dedarac5o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Ptiblica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao, na
forma da lei, perante a CONTRATANTE, nos termos do art. 82 da Lei Estadual n9 17.928/2012;
f) As sanc6es previstas nas alineas a), c), d) e e) poderao ser aplicadas juntamente com a da alinea
b).
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11.2 Antes da aplicagao de qualquer penalidade sera garantido a contratada o contradit6rio e a

ampla

defesa.

A

multa

sera

descontada

dos

pagamentos

eventualmente

devidos

pela

CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

ltapuranga, 03 de maio de 2021.

Elaborador

&-q^

tug,G*T`

rr\qu-
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ANExO li -CARIA DE APRESENTAcao DA DOcufviENTAcfio
Data:

Convite n.9 001/2021

A _(Entidade de Licita§5o)_

Prezados Senhores,

_(nome da empresa)_ CNPJ/MF n.9 _ sediada _(endereco completo)_ , tendo
examinado o Edital, vein apresentar a documenta€5o para o aquisicao dos

de conformidade

com o Edital mencionado.

Igualmente, declara que:

objeto deste Edital;
a) Esta apresentando documentacao para a aquisicao de
b) Sob as penas da lei, que conhece e se submete literalmente ao disposto no art. 55, Xlll, da
Lei Federal ng 8.666/93, obrigac5o de manter durante todo o fornecimento dos
todas as condic6es de habilitac5o e as exigencias de qualifica€ao, especialmente, no que se
refere a regularidade fiscal e trabalhista, e, especificac5o dos
, inclusive o imposto
devido - I.S.S.Q.N. dentre outros sob pena de ser declarada a inexecu¢ao do pacto e
aplicadas as penalidades previstas na lei, sem prejuizo de ressarcimento de eventuais
danos MATERIAIS a contratante.
c) Declara que a empresa nao se acha inid6nea para licitar e contratar com o Poder Ptiblico,
ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administracao Estadual.
d) A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os
tributos a que esteja obrigada pela legislac5o vigente, fazendo o recolhimento das parcelas
retidas nos prazos legais.

e) Que esta de acordo e acata todas as condic5es previstas neste Edital, bern como as
constantes da Declarac5o de Sujei¢ao do Edital, conforme Anexo Ill.

Esta documentacao constituira urn compromisso de nossa parte, observada as condic5es
do Edital.

Localidade,

aos

diasde

de2021.

_(as;=tura,_
Carimbo, nome e assinatura, do responsavel legal com poderes para tal investidura.
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ANEXO 111 -DECLARAcfio DE SuJEIcfio DO EDITAL

A (nome da empresa)

esta de acordo com o

CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE FARIA, DECLARA que:

01- Aceita as condi€6es do presente Edital, do Termo de Referencia, da Minuta de Edital, bern
como de sujeic5o as condic5es fixada pelo Conselho Escolar, jurisdicionado a Secretaria de Estado
da Educacao;

02 - Esta ciente das condic6es da Licitacao, que respondera pela veracidade das informa¢6es

constantes da documentacao e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informac6es
e dooumenta¢6es complementares solicitadas pela Comiss5o Especial de Licitacao;

03 -Tern o conhecimento de todas as informa€6es fornecidas, e, sao satisfat6rias e corretas para o
fornecimento dentro do prazo previsto no Edital;

L4 -Fornecera a(sl item(usl de acordo com as esDecificac6es descritas rro Termo de Referencia:
05- Que executara o fornecimento de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

06 - Que autoriza a Secretaria de Estado da Educac5o proceder quaisquer diligencias junto as
instalac6es da empresa e sua contabilidade.
07 - Que Autoriza o Conselho Escolar, proceder quaisquer diligencias junto as instalac6es da

empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mant6m transac6es comerciais.

08 - Que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitag5o no presente
processo licitat6ria, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias.

09 - Que nao mantem em seu quadro de pessoal merores de 18 (dezoito anos) em hofario
notumo de trabalho ou em perigosos ou insalubres condi¢6es, nao possuindo ainda, qualquer
trabalho de merores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.
10 -Que cumprimos todas as normas relativas a sallde e seguranca no trabalho.

Localidade, aos

dias de

de 2021.

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
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ANEXO IV -CARTA PROPOSTA

CONVITE N9 001/2021
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-lnformar, no que couber, a aliquota do ICMS.
-Observar as exigencias constantes da Clausula 06 deste Edital.

-Dedaro que a validade da proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura
da licitacao.

- Dedaro que nesta Proposta de Pre€os observou-se a aplicacao do inciso Xcl do artigo 69 do
Anexo lx do Regulamento do C6digo Tributario do Estado de Goias (RCTE), revigorado pelo artigo

39 do Decreto Estadual n° 7.569/2012, que trata da isenc5o do ICMS nas operac6es e prestacao
internas, relativas a aquisic5o de bern, mercadoria e serviap por 6rgaos da Administracao Publica

Estadual, ficando mantido o credito lconvenio lcMS 26/031.

-Declaro que nesta Proposta de Precos est5o indusos todos os demais tributos, encargos sociais e
trabalhistas, oustos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete e ate o destino e quaisquer
outros Onus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisicao
e/ou servico e que estou de acordo com todas as normas pertinentes a materia.
- Declaramos que os produtos sao de primeira qualidade e garantimos a substituicao, sem Onus,

para a Entidade Escolar, caso n5o estejam de acordo com as especificac6es e padr6es de qualidade
exi8idos.

-Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacao em causa e
nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitac5o e seus Anexos.
DATAR E ASSINAR
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ANEX0 V -COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL

Declaro para os devidos fins que recebi do (a) Presidente da Comissao Especial de

Licitacao, do Conselho Escolar Jose Pereira de Faria, o Convite n9 001/2021, para participar de

licita¢ao de aquisic5o de Equipamentos de tecnologia da informacao e equipamentos para audio,

video e foto, conforme Portaria n9 001/2021, a realizar-se no dia 17 de maio de 2021 as 09:00h,
no Conselho Escolar Jose Pereira de Faria, no municipio de ltapuranga.

ltapuranga-GO, _de maio de 2021.

Assinatura do Licitante e Carimbo c/ o CNPJ da Empresa
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ANExO vl -DA cONciLIACAO, MEDIAcao I ARBITRAGEM DA ADMiNlsTRAcfio ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controversia relativa a interpretacao ou execucao deste ajuste, ou de
qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que

nao seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realiza¢ao de tentativa de
conciliacao ou mediac5o), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das
normas

de

regencia

da

CAMARA

DE

CONCILIACAO,

MEDIACAO

E

ARBITRAGEM

DA

ADMINISTRA¢AO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

(CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por

advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comiss6es compostas
sempre em numero impar maior ou igual a 3 (tres) integrantes (arbitros), cujo sorteio se clara na
forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n9 114, de 24 de julho de 2018, sem prejufzo da
aplica¢5o das normas de seu Regimento lnterno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolacao da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.

4) 0 idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do
ordenamento jurfdico ao merito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regencia (incluso o seu
Regimento

lnterno)

da

CAMARA

DE

CONCILIACAO,

MEDIACAO

E

ARBITRAGEM

DA

ADMINISTRACA0 ESTADUAL (CCMA), na Lei Federal n9 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei

Federal n913.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n9144, de 24 de julho

de 2018 e na Lei Estadual ng 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenca titulo

executivo vinculante entre as partes.
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7) A senten¢a arbitral sera de acesso ptiblico, a ser disponibilizado no sitio eletr6nico oficial da

Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hip6teses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de ltapuranga para quaisquer medidas judiciais
necessarias, incluindo a execucao da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais
pelas partes devera ser imediatamente comunicada a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIA¢AO E
ARBITRAGEM

DA ADMINISTRACAO

ESTADUAL (CCMA),

e

n5o

implica

e

nem

devera

ser

interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara a existencia, validade e eficacia da
presente clausula arbitral.

Conselho Escolar Jos6 Pereira de Faria, em ltapuranga, aos
de 2021.

CONTRATANTE

dias do mss de maio

CONTRATADA
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