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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 13/10/20615. 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 
OBJETO: Aquisição de 200 (duzentos) computadores (desktops) para atender às 
necessidades da FUMEC / CEPROCAMP, visando a ampliação e renovação do Parque 
Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP 
Serão destinados 100 computadores para o CEPROCAMP e 100 computadores para a 
EJA/FUMEC. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
 
ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA: 06/08/2013 às 9h00min  
 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, Lei 
Federal nº 10.520/02 Lei Complementar Federal n.º 123/06 e Decretos Municipais 
14.218/03, 14.484/03 e 16.187/08. 
 

A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, inscrita no CNPJ 
n.º 57.500.902/0001-04, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria n.º 
57/2013 do Presidente, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará a licitação acima indicada e receberá os envelopes “A” (PROPOSTA) , “B” 
(HABILITAÇÃO) e Catálogo para o item ofertado, na sala de reuniões da 
FUMEC, situada na Rua Dr. Quirino n.º 1.562, 2º andar – Edifício Aquarius – Centro 
– Campinas – SP. 
 
Os envelopes deverão ser entregues até às 9h00m do dia 06/08/2013, no 
endereço acima. Após data estabelecida, não serão mais aceitos tais envelopes. 
Imediatamente após o encerramento desse prazo, no mesmo local será dado início a 
programação seguinte: 
 
Dia – 06/08/2013 
9h00m 
Em seguida iniciou-se a Abertura das Propostas. 
9h30m 
Suspensão da Sessão para análise dos catálogos e das Propostas pelo Pregoeiro, 
equipe de apoio e pessoal técnico; 
 
Data e horário serão agendados na Sessão de Credenciamento. 
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Reinício da Sessão com Apresentação dos Dados e Informações das Propostas no 
Sistema de Pregão, apresentação da Classificação dos itens, Análise das Propostas e 
Etapa de Lances. 
A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em 
virtude do desenvolvimento da Sessão. A Sessão de credenciamento estará encerrada 
após o início da abertura dos ENVELOPES “A” – PROPOSTAS. O Pregoeiro 
informará previamente a mudança dos horários para ciência de todos os 
participantes. 
 
O edital será disponibilizado para consulta, ou para aquisição ao preço de R$ 10,00 
(dez reais), a partir do dia 24/07/2013, no endereço da FUMEC na Rua Dr. 
Quirino, 1562 – 1º andar, nos seguintes horários: das 08h30min às 12h00min e das 
13h30min às 16h30min. A critério da FUMEC será ainda disponibilizado, sem ônus, 
no site:  
www.fumec.sp.gov.br 
 
Todas as publicações referentes a este procedimento licitatório, bem como as 
instruções suplementares para efeitos legais serão feitas no Diário Oficial do 
Município de Campinas e, facultativamente, estarão disponíveis no site:  
www.fumec.sp.gov.br 
 
1. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
1.1. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

 
Anexo I – Projeto Básico; 
Anexo II – Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo III – Modelo de Proposta Comercial; 
Anexo IV – Modelo de Termo de Credenciamento; 
Anexo V – Modelo de Termo de Ciência e de Notificação. 
Anexo VI– Planilha de Valores Pesquisados; 
Anexo VII – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
Anexo X – Comprovante Entrega de Catálogo 
Anexo XI -  Minuta Termo de Contrato 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. O presente certame objetiva a Aquisição de 200 (duzentos) computadores 
(desktops) para atender às necessidades da FUMEC / CEPROCAMP, visando a 
ampliação e renovação do Parque Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP, em 

http://www.fumec.sp.gov.br/
http://www.fumec.sp.gov.br/
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conformidade com as especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico e nas 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
2.2.  Serão destinados 100 computadores para o CEPROCAMP e 100 computadores 
para a EJA/FUMEC. 
 
2.3.     Os requisitos deverão ser os citados no Anexo I – Projeto Básico. 
 
2.4. Deverão ter garantia não poderá ser inferior a 03 (três) anos e suas 
especificações deverão ser as citadas no Anexo I – Projeto Básico. 
 
2.5. O valor total estimado para a presente aquisição é de R$ 796.466,00 
(setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos sessenta e seis reais). 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
3.1. O prazo máximo para entrega do objeto da licitação deverá ser de até 30 
(TRINTA) dias corridos, a contar do dia imediatamente seguinte ao do 
recebimento da Nota de Empenho expedida pela FUMEC. 
 
3.2. A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado da FUMEC, na Rua Dr. Sílvio 
Rizzardo, 1421 – Jardim Paulicéia – Campinas – SP, no horário das 09:00 hs às 12:00 
hs e das 13:00 às 16:00 hs. 
 
3.3. A data e período (manhã ou tarde) para entrega dos computadores deverá ser 
agendada pela CONTRATADA, através de telefone de contato da CONTRATANTE, 
19-3212-0147. 
 
3.4. O fornecedor responsabilizar-se-á pelo transporte, entrega, carregamento, 
descarregamento e transporte até o local de entrega.  
 
3.5. Na Nota Fiscal / Fatura deverá constar o Número da Nota de Empenho, a 
quantidade, descrição, marca, preço unitário e preço total (igual ao da Nota de 
Empenho). 
 

3.6. Os produtos deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o 
fornecimento dos mesmos usados ou recondicionados. 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Não poderão participar desta licitação empresas: 
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4.1.1. temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar com o 
Município de Campinas; 
 
4.1.2. das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de 
Campinas; 
 
4.1.3. declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal; 
 
4.1.4. empresas em consórcio; 
 
4.1.5. com falência decretada, concordatária, em recuperação judicial ou 
extrajudicial; 
 
4.1.6. nas quais haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de 
parentesco com agente político ou Vereador; 

 
4.1.6.1. Para os fins deste Edital, considera-se agente político: o Chefe do 
Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou o Diretor Presidente de 
entidades da Administração indireta, os Secretários municipais. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, as licitantes 
deverão estar representadas por agentes credenciados, com poderes para 
formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, 
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 
5.2. O credenciamento far-se-á através da identificação do representante, por cédula 
de identidade ou documento equivalente, e da apresentação de Termo de 
Credenciamento, de acordo com o Anexo IV – Modelo de Termo de 
Credenciamento, ou de procuração, em instrumento público ou particular, em 
original ou cópia autenticada, que confira ao procurador os poderes mínimos 
constantes do referido Anexo. 
 

5.2.1. Juntamente com a Procuração/Termo de Credenciamento, o 
representante deverá, obrigatoriamente, apresentar cópia autenticada do 
Contrato Social, Estatuto, Ato Constitutivo com a respectiva eleição de seus 
administradores ou qualquer outro documento idôneo em comprovar os 
poderes de quem assina a procuração. 
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5.2.2.  Sendo o representante sócio ou dirigente da empresa licitante, estará 
dispensado de apresentar o Termo de Credenciamento, devendo, porém, 
entregar cópia autenticada do respectivo ato constitutivo da empresa ou do 
documento no qual estejam expressos os seus poderes. 
 

5.3. O documento de credenciamento deverá ser entregue em separado dos 
envelopes “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”. 
 
5.4.  A irregularidade do Termo de Credenciamento, ou a sua não apresentação, não 
impossibilita a participação da licitante, mas impede o interessado de se manifestar e 
de responder pela licitante durante a Sessão Pública. 
 
5.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
 
5.6. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao 

processo administrativo. 
 

5.7. Para participar na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a 
licitante deverá apresentar à equipe de Pregão, juntamente com o 
Credenciamento, a declaração constante do Anexo II - Declaração de 
Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, comprovada por 
um dos seguintes documentos: 
 

5.7.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade 
comercial; 
 
5.7.2.  Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso 
atuem em outra área que não a comercial; 
 
5.7.3. Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições – Simples Nacional. 

 
5.8. É facultado ao Pregoeiro na falta de apresentação desta comprovação de ME 
ou EPP, verificar junto ao site da Receita Federal o enquadramento do licitante, caso 
não seja comprovado, poderá ainda participar do certame sem os benefícios 
concedidos pela LC 123/06 e Decreto Municipal nº. 16.187/08. 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
  
6.1. – Os Envelopes “A” - PROPOSTA e “B” - HABILITAÇÃO deverão ser 
apresentados, separadamente, em envelopes lacrados, contendo preferencialmente 
os seguintes dizeres na parte externa: 
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ENVELOPE “A” - PROPOSTA e ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013 
RAZÃO SOCIAL: 
 
6.2. – A ausência dos dizeres na parte externa não constituirá motivo para 
desclassificação da licitante que poderá inseri-los nas informações faltantes.  
 
6.3.  – Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope B - Habilitação antes do 
envelope A - Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será 
aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos 
os presentes.  
 
7. DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES 
 
7.1.  – Envelope “A” – PROPOSTA deverá conter a Proposta do licitante, de 
acordo com o disposto no item 8. 
 
7.2.  – Envelope “B” - HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata 
o item 9. 
 

8 – ENVELOPE A –  DA PROPOSTA 

 
8.1. – A proposta deverá ser datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, no Anexo III - Modelo de 
Proposta Comercial, apresentando o seguinte: 
 

8.1.1.  Designação do número desta Licitação; 
 
8.1.2. Descrição detalhada do objeto oferecido, de acordo com as 
especificações do Anexo I – Projeto Básico; 
 
8.1.3. – o preço unitário e total do item, fixo e irreajustável, expresso em 
números com no máximo duas casas decimais, conforme estabelecido no 
Anexo III – Modelo de Proposta comercial. 

 
8.1.3.1. – Na hipótese de apresentação de preços com mais de 02 (duas) 
casas decimais, a Equipe de Pregão Presencial desprezará todos os valores 
a partir da 3ª casa decimal, inclusive, refazendo o cálculo para efeito de 
julgamento. 
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8.1.3.2.  – No caso de divergência entre o valor unitário e o valor total, 
prevalecerá o valor unitário e a Equipe de Pregão Presencial refará o 
cálculo para efeito de julgamento. 
 

8.1.4. – Indicação da marca, modelo do produto e nome do fabricante, sendo 
vedado a cotação de mais de uma marca/modelo do produto; 
  
8.1.5. – Declaração do prazo de garantia para o item cotado, conforme 
solicitado no Anexo I – Projeto Básico. 
 
8.1.6. – Manuais em português de utilização (para o Usuário) do 
microcomputador e software de configuração, de todas as placas controladoras 
e outros dispositivos acessórios (motherboard, controladora de vídeo, Ethernet, 
som, acionadores de disco rígido, CDROM e etc.), do mouse e do teclado. 

 
8.2. – Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos 
operacionais da atividade, inclusive os tributos eventualmente devidos, bem como as 
demais despesas diretas e indiretas, sem que caiba direito ao proponente de 
reivindicar custos adicionais. 
 

8.2.1. - Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na 
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 
preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
 

8.3. – A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante: 
 

8.3.1. – do prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias contados da 
data da entrega da proposta, e validade do lance, de 60 (sessenta) dias 
contados da data da abertura da sessão pública do pregão. Decorridos esses 
prazos, sem convocação para assinatura do contrato, ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos. 
 
8.3.2. – do prazo de pagamento, em até 10 (dez) dias corridos, contados da 
data da aprovação da Nota Fiscal pela FUMEC. 
 
8.3.3. – das demais condições previstas no edital e seus anexos. 

 
8.4. – Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de 
validade das propostas, o Pregoeiro poderá solicitar que os licitantes estendam o 
período de validade das propostas para um período específico adicional. Essa 
solicitação, bem  como  as  respostas  dos  proponentes,  serão  feitas por escrito. O  
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proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da participação do 
processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades por tal ato. 
 
8.5. – O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, satisfeitos 
todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.  

 
8.6. A proposta escrita de preço deverá conter oferta firma e precisa, sem alternativa 
de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado. 
 
8.7. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

 
8.7.1. não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação 
aplicável; 
 
8.7.2. forem omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 
8.7.3.  impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste edital; 
 
8.7.4. basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecerem 
reduções sobre as propostas mais vantajosas. 
 
8.7.5.  terem seu catálogo reprovado após análise técnica. 
 

8.8. Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as propostas 
escritas que apresentarem preços excessivos para o item. 

 
9. – ENVELOPE B – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. – Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverão apresentar os 
documentos elencados nos itens 9.4. a 9.8. deste edital e cumprir os requisitos nele 
especificados. 
 
9.2. – Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante: 
  

9.2.1. – a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
 
9.2.2. – a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
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9.2.3. – a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos 
de requerimento de certidão. 
 
9.2.4. – a mesclagem de documentos de regularidade fiscal de 
estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com o FGTS e 
INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos. 
 
9.2.5. – o não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

 
9.3. – Os documentos apresentados para fins de habilitação poderão ser os originais, 
cópia autenticada por Cartório ou por publicação de órgãos da imprensa oficial ou 
comprovantes extraídos via internet, sujeitos estes a verificação da validade. 

 
9.3.1. – Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados 
ordenadamente, numerados sequencialmente por item de habilitação, de modo 
a facilitar a análise. 
 
9.3.2. – Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal e 
certidão negativa de falência e concordata, ou recuperação judicial/extrajudicial, 
se outro prazo não constar de ato normativo ou do próprio documento, será 
considerado o período de 06 (seis) meses entre a data de sua expedição e a 
data para entrega dos envelopes, exceto em relação aos subitens 9.5.3 e 9.5.4.  

 
9.4. – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
A documentação relativa à Habilitação Jurídica da empresa (em caso de apresentação 

no credenciamento, fica dispensado à apresentação neste envelope), cujo objeto 
social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistir-se-á em: 
 

9.4.1. – Para Empresa Individual: Registro Comercial; 
 
9.4.2. – Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresárias em geral): Ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, 
devidamente registrados; 

 
9.4.3.– Para Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): ato 
constitutivo e alterações subsequentes, acompanhados de documentos de 
eleição de seus administradores, em exercício; 
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9.4.4. – Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscrição do ato constitutivo 
e alterações subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
 
9.4.5. – Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: 
Decreto de autorização e ato de registro e autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
9.5 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

9.5.1. – A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 
estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 
 

9.5.1.1. – É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos 
diversos, exceto prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
quando houver recolhimento centralizado desses tributos. 

 
9.5.1.2. – No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado 
para sua regularização o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, contados a partir do 1º 
(primeiro) dia útil após a publicação da Homologação, sob pena de 
decadência do direito, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à 
penalidade estabelecida no subitem 15.3. 

 
9.5.2. – A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 

 
9.5.2.1. – Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de 
que conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança 
executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade 
esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 
tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. 
 

A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistir-se-á em: 
 
9.5.3. – Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 
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9.5.4. – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto a ser contratado, a saber: 
 

9.5.4.1. – Se o ramo de atividade da empresa for comércio, deverá 
apresentar prova de inscrição estadual; 
 
9.5.4.2. – Se o ramo de atividade da empresa for prestação de serviço, 
deverá apresentar prova de inscrição municipal.  
  
9.5.4.3. – Se o ramo de atividade da empresa envolver comércio e 
prestação de serviços deverá apresentar prova de inscrição estadual e 
municipal.  

 
9.5.5. – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Estadual, na 
forma da Lei (Código Tributário Nacional): 

 
9.5.5.1. – A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser 
comprovada através da apresentação da Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida da União expedida pela Secretaria 
da Receita Federal ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação 
condicionada à verificação de veracidade via Internet. 
 
9.5.5.2. – A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser 
comprovada pela apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da 
Fazenda do Estado. 
 

9.5.6. – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido 
pela Caixa Econômica Federal, ou através de sistema eletrônico, ficando sua 
aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet. 

 
9.5.7. – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei - Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelos órgãos competentes, 
ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à 
verificação de veracidade via Internet. 
 
9.5.8. - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, emitida por aquele Órgão, que poderá ser emitida pela Internet, 



FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

 

Rua Dr. Quirino, 1562 – 1º andar – Centro – Campinas – SP – CEP 13015-082. 

CNPJ 57.500.902/0001-04 

Fones: 32366264/32343906/32353732 

 

12 

conforme exigência da Lei Federal Nº 12.440, de 07/07/2011, que alterou o Art. 
29 da Lei 8666/93, ficando sua aceitação condicionada à verificação de 
veracidade via Internet. 

 
9.6. – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
 

9.6.1. – No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da 
licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove já ter, a Licitante, fornecido computadores. 
 

9.7. – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, as 
licitantes deverão: 
 
9.7.1. – Apresentar Certidão negativa de falência, concordata, recuperação 
judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data não superior a 06 (seis) meses da data limite para 
recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento. 
 
9.7.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, assinados por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente 
habilitado(s), constando nome completo e registro profissional, que comprovem 
a boa situação financeira da pessoa jurídica, vedada a sua substituição por 
Balancetes ou Balanços Provisórios, apresentados na forma abaixo discriminada. 

 
    9.7.2.1. No caso específico de Sociedade por Ações (Sociedade 

Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá ser apresentado por 
publicação no Diário Oficial do Estado ou cópia dos referidos documentos 
devidamente registrados na Junta Comercial. 

 
9.7.2.2. As Microempresas (M.E.) ou Empresas de Pequeno Porte (E.P.P.), 
ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço 
Patrimonial assinado por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, 
legalmente habilitado(s), constando nome completo e registro profissional, 
referente ao último exercício social exigível. 
 
9.7.2.3. As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no 
exercício social em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura. 
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9.7.3. comprovar que possuem Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice 
de Liquidez Geral (ILG) iguais ou maiores que 01 (um). 

 
9.7.3.1. Caso a empresa tenha ILG menor que 01 (um), estará habilitada 
neste item se comprovar que possui Índice de Solvência Geral (SG) 
igual ou maior que 01 (um). 

 
9.7.3.2. As seguintes definições de índices financeiros se aplicam neste 
subitem: 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) – indica quanto a empresa 
possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, 
para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo. 

 
ILC =     Ativo Circulante 
            Passivo Circulante 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) – indica quanto a empresa possui 
em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício 
seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo 
período. 
                    ILG =      Ativo Circulante + Realizável em longo prazo 
                                  Passivo Circulante + Exigível em longo prazo 

 
SOLVÊNCIA GERAL (SG) – expressa o grau de garantia que a empresa 
dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. 
Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. 
       

              SG =                        Ativo Total 
         Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo 

 
 

9.8 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal 
 
Para o cumprimento deste item, os proponentes deverão apresentar declaração 
assinada por representante legal da licitante de que não outorga trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 
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10 – DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
 
10.1. – No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado 
proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 5 do edital. 
 
10.2. – Aberta a sessão, o Pregoeiro e os representantes estipulam o tempo para 
eventuais consultas e, em seguida, os representantes apresentam à equipe de pregão 
uma declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme Modelo do Anexo VII – Declaração de Cumprimento dos 
Requisitos de Habilitação, e fazem entrega, em envelopes separados, da proposta 
de preços e dos documentos de habilitação. 
 

10.2.1. – A declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, cujo 
modelo constitui o Anexo VII, deverá ser apresentada por ocasião da abertura 
da sessão, podendo, neste ato, ser preenchida e assinada individualmente pelos 
representantes credenciados. 
 

10.3. Após a apresentação da Classificação dos Catálogos, da conferência do Termo 
de Credenciamento (Anexo IV) e da Declaração de Cumprimento dos 
Requisitos de Habilitação (Anexo VII), será realizada sessão pública para 
abertura das propostas e da documentação de habilitação. 

 
10.4. – A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, ordenando-as em ordem crescente de valor. 
 
10.5. – As propostas apresentadas são analisadas, desclassificando-se as que não 
atenderem às especificações, prazos e condições fixados no edital. 
 
10.6. – Em seguida identificará a proposta de menor preço cujo conteúdo atenda 
as especificações do edital. 
 

10.6.1. As propostas com valores superiores em até 10% (dez por cento) da 
proposta de menor preço serão classificadas em ordem crescente. 
 
10.6.2. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, 
desclassificando aqueles cujo objeto não atenda às especificações de acordo 
com o item 8, prazos e de mais condições fixadas neste Edital e seus anexos. A 
aceitabilidade do preço será verificada somente após o encerramento da fase de 
lances. 
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10.6.3. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas, e remanescendo 
propostas não classificadas nos termos do subitem 10.6, essas serão chamadas 
para a fase de lances, em ordem decrescente, até que não haja mais propostas 
ou que se atinja a quantidade mínima de três participantes.  
 
10.6.4 Em caso de empate de propostas classificadas, todas as licitantes com o 
mesmo preço, serão convidadas a participar dos lances verbais. 
 

10.7. O tempo para formulação de lances verbais, para determinação do valor entre 
lances e para saneamento da documentação de habilitação, caso se aplique, é 
acordado entre os representantes e a Equipe de Pregão, por ocasião do início da fase 
de lances.  
 
10.8. A seguir, é iniciada a etapa de apresentação de lances verbais.  
 
10.9. O Pregoeiro convida os representantes das licitantes selecionadas, 
individualmente, em ordem decrescente do valor da proposta, a apresentar lances 
verbais, que deverão ser inferiores à proposta de menor valor unitário, para o 
primeiro lance, e ao lance imediatamente anterior, para os demais. 
 

10.9.1. A ausência de representante credenciado ou a desistência em 
apresentar lance verbal, quando convocado, implicará na exclusão da licitante 
da etapa de lances verbais e a manutenção do preço da proposta ou do último 
lance apresentado.  
 
10.9.2. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a 
classificação será efetuada por sorteio. 
 
10.9.3. Quando comparecer uma licitante ou houver apenas uma proposta 
válida, caberá ao Pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

 
10.10. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados, os 
representantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances. 
 
10.11. Declarada encerrada a etapa de lances e estando classificados na ordem 
decrescente de valor, o Pregoeiro examina a aceitabilidade do preço obtido. 
 

10.11.1. Havendo propostas ou lances de uma ou mais microempresas (ME) ou 
empresas de pequeno porte (EPP) com valor até 5% (cinco por cento) superior 
ao da licitante de melhor oferta, não sendo esta ME ou EPP, a proposta de 
menor preço dentre as ME e EPP será considerada empatada com aquela, 
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podendo o seu proponente apresentar proposta de preço inferior, e, não 
havendo o desempate, serão chamadas as demais ME ou EPP empatadas, na 
ordem de suas classificações, para o exercício do mesmo direito.  
 
10.11.2. O valor do lance de desempate deverá ser igual ou maior ao valor 
acordado como lance mínimo.  
 
10.11.3. Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as MEs 
ou EPPs exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas 
interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a contratação da proposta 
originalmente mais bem classificada. 

 
10.12. Considerada aceitável a proposta de menor preço, é aberto o envelope de 
Habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições estabelecidas no item 9, sendo-lhe facultado o 
saneamento da documentação na própria sessão. 
 
10.13. Constatado o atendimento das exigências de Habilitação, a licitante é 
declarada vencedora. 

 
10.13.1. A licitante vencedora do objeto deverá realizar a recomposição da sua 
proposta, reduzindo os preços correspondentes ao item, de maneira que iguale 
o novo valor ofertado na fase de lances. 

 
10.14. Nas situações previstas nos subitens 10.9.3, 10.11 e 10.15, o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
10.15. – Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examina a 
oferta subsequente, verificando a habilitação da proponente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 
 
10.16. DOS RECURSOS 
 

10.16.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da 
sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, quando então, a 
licitação seguirá um dos procedimentos constantes do item 11. 
 
10.16.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio terá 
efeito suspensivo. 
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10.16.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.16.4. – A falta de manifestação motivada da licitante na sessão importará a 
decadência do direito de recurso. 

 
10.17. – DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO 
 

10.17.1. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes 
de cumpridas todas as fases preestabelecidas, o envelope que irá guardar os 
envelopes de Habilitação, devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelas 
licitantes, ficam sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na 
reabertura da sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

 
10.17.2. Todos os documentos são colocados à disposição dos presentes para 
livre exame e rubrica. 
 
10.17.3. Todos os atos ocorridos durante a sessão pública são registrados em 
ata, que é assinada pelos representantes das licitantes presentes, pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
10.17.4. A FUMEC poderá solicitar ao licitante detentor da melhor proposta, 

amostra dos equipamentos, com a pertinente documentação técnica, para 

verificar conformidade com as características técnicas que constam das 

especificações técnicas deste projeto básico. 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 – Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o 
objeto do certame ao autor do menor valor, encaminhando o processo para 
homologação pela Sra. Presidente da FUMEC. 
 
11.2 – Caso haja recurso, os interessados deverão apresentar memoriais, dirigidos 
ao Pregoeiro pessoalmente, através do fax (19) 3234-3906 ou Protocolo Geral, no 
prazo de 3 (três) dias úteis contados do dia subsequente à realização do pregão, 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra razões em 
igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 

11.2.1 – Nessa hipótese, a Sra. Presidente da FUMEC decidirá sobre os 
recursos, adjudicando o objeto do Pregão Presencial à licitante considerada 
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vencedora e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologará o 
procedimento licitatório. 

 
11.3 – A homologação desta licitação não obriga a Fundação à contratação do objeto 
licitado. 
 
11.4 – O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município, 
facultada sua divulgação na Internet no sítio www.fumec.sp.gov.br.  
 
12 – DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1 - A Contratação será formalizada por meio de Nota de Empenho e do Termo de Ciência 
e de Notificação. 
 

12.1.1. Constituem motivos para o cancelamento da Nota de Empenho as situações 
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
12.1.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da FUMEC, 
ficarão assegurados à mesma os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações.  
 
12.1.3. O Termo de Ciência e de Notificação (modelo do Anexo V) deverá ser 
enviado, devidamente assinado pela CONTRATADA, imediatamente após receber a 
Nota de Empenho. 

 
13 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
13.3. – O recebimento do objeto será na forma e condições estabelecidas no Anexo I - 
Projeto Básico. 

 
14 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

14.1.  A FUNDAÇÃO procederá ao pagamento em até 10 (dez) dias corridos, a contar 
da data de aprovação da Nota Fiscal pela mesma, na forma e condições estabelecidas no 

Anexo I – Projeto Básico. 

 
15. DAS PENALIDADES 
 
15.1. A Licitante que apresentar documentação inverossímil, praticar atos ilícitos ou falta 
grave, ou cometer fraude, será inabilitada ou desclassificada, sujeitando-se, ainda, segundo a 
gravidade da falta cometida, à aplicação das seguintes penalidades: 
 

15.1.1. suspensão temporária do direito de licitar com a FUMEC, bem como 
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

http://www.fumec.sp.gov.br/
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15.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. 
 
15.1.3. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após  
decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir 
a FUMEC pelo prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes 
da punição.  

 
15.2. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade, a não 
apresentação dos Memoriais no prazo estabelecido ou a não regularização da documentação  
de regularidade fiscal no prazo previsto, a recusa em assinar o contrato ou não aceitar ou 
retirar o Instrumento Equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos,ou a não 
comprovação da condição de ME ou EPP ensejarão a cobrança pela FUMEC, por via 
administrativa ou judicial, de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total da proposta, 
lance ou oferta, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no subitem 15.1.1.  
 

15.3. As sanções estabelecidas neste item poderão ser aplicadas juntamente com as 
penalidades estabelecidas no Anexo XI - Minuta de Termo de Contrato, garantida, a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias para 
declaração de inidoneidade e prazo de 05 (cinco) dias úteis para as demais penalidades.  
 

16. DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
16.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
 
16.2. A CONTRATANTE não aceitará fornecimento do objeto da presente licitação, 
com preços divergentes dos constantes do Contrato e da proposta vencedora. 

17.  DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
17.1. É vedada a subcontratação parcial ou total desse objeto, sendo possível a 
subcontratação dos serviços de assistência técnica durante o período de garantia por 
credenciada pelo fabricante; 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão via fax através do telefone (0**19) 3234-3906 ou pelo Protocolo Geral. 
 

18.1.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no 
prazo de dois dias úteis.  
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18.1.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não 
afetar a formulação da proposta. 
 

18.2. Esclarecimentos de ordem técnica poderão ser obtidos junto à Assessoria de 

Informática com Sr. Wagner da Cunha Alvares, através do telefone (019) 2116-0487  , autor 

do Projeto Básico, ou pelo e-mail: wagner.alvares@campinas.sp.gov.br 

 
18.2.1 – Informações gerais, exceto as de ordem técnica, poderão ser obtidas com a 
Equipe do Pregão, através do telefone (019) 3234-3906. 

 
18.3. – A apresentação dos Envelopes implica a aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de 
todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 
 
18.4. – Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação enviados por via postal ou 
entregues após o horário estabelecido. 
 

18.4.1. No caso da entrega dos envelopes por Empresa Especializada, somente 
serão aceitos quando entregues em invólucros separados, nos termos do item 6, 
diretamente na Rua Dr. Quirino, 1562 – 1º Andar, Edifício Aquarius , Centro, em 
Campinas - SP , onde será emitido o comprovante de entrega. 

 
18.5. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

18.5.1. O Pregoeiro poderá, sob amparo do que estabelece o artigo 43, § 3º. 
Da Lei 8.666/93, exigir que licitante apresente nota fiscal ou fatura 
comprobatória da realização do fornecimento ou da prestação do serviço 
indicado em atestados de qualificação técnica por ela apresentados. A falta de 
comprovação sujeita a responsável às penalidades estabelecidas neste 
instrumento convocatório e em seus anexos.  

 
18.6. A CONTRATANTE poderá revogar, qualquer tempo, no todo ou em parte, a 
presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
 
18.7. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e esta FUNDAÇÃO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente do resultado do processo licitatório. 

 

mailto:wagner.alvares@campinas.sp.gov.br
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18.8. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
18.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
18.10. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que 
inabilitaram ou desclassificaram. 
 
18.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na FUMEC. 
 
18.12. – Participará da equipe de apoio deste Pregão o servidor Sr. Wagner da Cunha 
Alvares – Assessor de Informática, autor do Projeto Básico  e    en   en o  o    2º. Do 
Art. 4º, do Decreto Municipal nº. 14.218/2003. 
 
18.13. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520/02 e Lei Complementar 
123/06 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal 
nº 14.218/03 e respectivas alterações e Decreto Municipal 16.187/08. 
 
18.14. Fica designado o foro da Comarca de Campinas para dirimir quaisquer questões 
judiciais oriundas deste Edital. 

 

 
 

Campinas, 18 de  julho de 2013. 
 
 
 

NELSON GONÇALVES 
Pregoeiro 

 
 

Solange Villon Kohn Pelicer 
Presidente da FUMEC 
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ANEXO I  
PROJETO BÁSICO 

 
1. OBJETO 

 

1.1.  Aquisição de 200 (duzentos) computadores (desktops) para atender às 

necessidades da FUMEC / CEPROCAMP, visando a ampliação e renovação do 

Parque Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP. 

1.2.  Serão destinados 100 computadores para o CEPROCAMP e 100 computadores 

para a EJA/FUMEC. 

2. Requisitos do produto – Computador tipo I 

2.1.  Processador: 
2.11. Um processador com arquitetura x86-64 compatível com o equipamento ofertado; 

2.1.2. O processador deverá ser no mínimo de núcleo quádruplo e suportar duas threads 

por núcleo e possuir arquitetura de 22nm;    

                 2.1.3. O processador deve ter capacidade de interpretar instruções de 32 bits e 

64 bits; 

2.1.4.Memória cache total de no mínimo 8MB; 

2.1.5. Clock mínimo de 3.4 GHz; 

2.1.6. Processador deverá suportar comunicação com barramento com largura de banda 

mínima de 5 GT/s (Gigatransfers por segundo); 

2.1.7. Deverá possuir suporte de memória do tipo: DDR3 – 1333 MHz ou superior, em 

Dual  Channel; 

2.1.8. Deverá ter sistema de refrigeração compatível com o projeto de dissipação térmica 

(TDP, do inglês Thermal Design Power) do processador. 

2.1.9. Será necessário mencionar no ícone “informações adicionais” a Marca e Modelo 

do PROCESSADOR ofertado, para análise antes da disputa, sob pena de 

desclassificação.  

 

 

2.2.Placa mãe 
 

2.2.1. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado, sendo que o nome 

do fabricante da mesma deverá estar serigrafado através de processo industrial no PCB, 

método mais comum utilizado no mercado, não sendo aceito a fixação de qualquer tipo 

de adesivos ou marcas posteriores a sua industrialização. 

2.2.2. A placa mãe deverá possuir expansibilidade para processadores de núcleo 

quádruplo superiores ao ofertado. 

2.2.3.Para garantir a perfeita conexão entre o processador e a placa mãe, a placa mãe 

deverá possuir um chipset do mesmo fabricante do processador ofertado. 

2.2.4.Será necessário mencionar no ícone “informações adicionais” a Marca e Modelo 

da PLACA MÃE ofertada, para análise antes da disputa, sob pena de desclassificação.  
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2.3. Chipset 
 

2.3.1. Deverá ser do mesmo fabricante do processador; 

2.3.2.Deverá possuir suporte a expansão de memória de no mínimo 32GB em Dual 

Channel; 

2.3.3.Deverá possuir suporte de memória do tipo: DDR3 – 1333 MHz ou superior; 

2.3.4.Suporte ao padrão de barramento PCI Express x16 versão 2.x sem limitação de 8 

linhas no barramento; 

2.3.5.Suporte a controladora de disco padrão Serial ATA versão 3 (6 Gb/s) ou superior; 

2.3.6.Possuir suporte a configurações de memória de canal duplo (Dual channel 

memory) para um melhor desempenho. 

 

2.4. Memória 
 

2.4.1 02 (dois) módulos de 04 GB RAM instalados, totalizando 8GB RAM configurados 

em Dual Channel; 

2.4.2.Deverá possuir 2 (dois) slots de memória livre após a configuração inicial ofertado. 

2.4.3.Memória RAM (Randon Access Memory) de no mínimo DDR3 – 1333 MHz ou 

superior. 

 

2.5. BIOS 
 

2.5.1. Possibilidade de proteção da configuração por meio de senha (password) contida 

na própria memória de configuração da motherboard. 

2.5.2.BIOS deverá estar gravado em memória do tipo “flash” ou equivalente que permita 

a sua fácil atualização diretamente através do microcomputador, sem a necessidade de 

remoção ou apagamento (como no caso das eproms). 

2.5.3.A configuração da máquina deverá ser alterável e mantida através de bateria 

(recarregável ou não) ou método equivalente (memória flash, eprom ou outra solução 

similar) montada sobre a própria motherboard. 

2.5.4.A BIOS deverá permitir atualização via Software. 

2.5.5. As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas, através do site WWW ou 

FTP do fabricante da placa mãe. Essas atualizações, se ocorrerem, deverão ser gratuitas. 

2.5.6. Deverá apresentar suporte para o modo de economia de energia. 

2.5.7. Deverá possuir suporte ao sistema de gerenciamento DMI (Desktop Management 

Interface) em sua versão 2.0 ou mais recente. 

2.5.8. Deverá ter suporte ao idioma Inglês; 

2.5.9.  Deverá permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável. 

2.5.10. Deverá vir com o número de série do equipamento gravado em campo 

especifico.  

 

2.6.  Slots PCI e portas de comunicação 
 

2.6.1. Disponibilizar no mínimo 2 (dois) PCIe  x1 versão 2.0 e 1 (um) PCIe x16 versão 
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3.0; 

2.6.2. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados 

no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou símbolos; 

2.6.3. Deverá possuir suporte para no mínimo 12 (doze) portas USB, sendo no mínimo 2 

(duas) no padrão 3.0 e as demais no padrão 2.0. Deverá disponibilizar no mínimo 2 

(duas) delas posicionadas na parte frontal do gabinete para facilitar o uso de dispositivos 

como câmeras e pen-drive e 6 (seis) no painel traseiro. 

2.6.4. Não será permitido uso de “hub” USB; 

2.6.5.  Deverá possuir no mínimo 3 (três) conectores de áudio (line-in, line-out, mic-in); 

2.6.6.  01 (um) conector RJ-45, para conexão de rede. 

 

2.7.  Controladora de disco rígido e óptico 

 

2.7.1 Controladora de unidade de disco rígido tipo Serial ATA integrada a placa mãe; 

2.7.2. A controladora SATA deverá disponibilizar no mínimo 6 (quatro) conectores, 

sendo no mínimo 1 (um) na versão 3. 

 

2.8.  Interface de vídeo OFF BOARD 
 

2.8.1 Deverá possuir barramento de memória de no mínimo 128 bits; 

2.8.2. O processador gráfico deve ter clock de no mínimo 1058 MHz; 

2.8.3.Deve possuir memória do tipo GDDR5 ou superior; 

2.8.4.  Controladora de vídeo compatível com aceleradora de vídeo e aceleradora 3D, que 

utilize o barramento PCI Express x16 3.0. 

2.8.5.  Possuir no mínimo 01 (um) conector DVI-D dual link e 01 (um) conector DVI-I dual 

link para interface com o monitor de vídeo, com compatibilidade VGA para pelo menos 

um deles através de conversor. 

2.8.6.  Deverá possuir no mínimo 384 Núcleos CUDA; 

2.8.7.  Deverá possuir velocidade da memória de 5.0 Gbps; 

2.8.8.  Deverá ser fornecido um conversor DVI-VGA; 

2.8.9.  Possuir suporte a 3D, OpenGL, DirectX 11; 

2.8.10.  A memória de vídeo deverá suportar no mínimo 1024MB de RAM, não será 

aceito placas de uso com memória compartilhada, a memória deverá ser dedicada para 

vídeo sem a utilização da memória principal através de alocação dinâmica ou 

equivalente. 

2.8.11.  Possuir compatibilidade e suporte aos sistemas Operacionais: Microsoft 

Windows XP, Windows XP 64 bits, Windows Vista, Windows Vista 64 bits, Microsoft 

Windows 7 e Microsoft Windows 7 64 bits. 

2.8.12. . A plataforma deverá ser compatível com pelo menos uma distribuição Linux, 

sendo a comprovação realizada através de site do fabricante desta distribuição. 

2.8.13.  Será necessário mencionar no ícone “informações adicionais” a Marca e 

Modelo da PLACA DE VÍDEO ofertada, para análise antes da disputa, sob pena de 

desclassificação.  
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2.9.  Unidades de armazenamento e discos ópticos 
 

2.9.1. 01 (um) disco rígido de no mínimo 1TB, SATA versão 3 ou superior, de 7200 

RPM. Interno ao gabinete; 

2.9.2.  Taxa de transferência mínima de 06 Gb/s; 

2.9.3.  Possuir tecnologia SMART II, para detectar pré-falhas do disco rígido; 

2.9.4.  O disco rígido ofertado deverá ter garantia mínima do fabricante de 03 anos; 

2.9.5.  Deverá possuir 1 (uma) unidade leitora e gravadora de DVD SATA. 

2.9.6.  Será necessário mencionar no ícone “informações adicionais” a Marca e 

Modelo do DISCO RÍGIDO ofertado, para análise antes da disputa, sob pena de 

desclassificação.  

 

2.10.  Monitor de vídeo 
 

2.10.1.  Deverá ser fornecido para cada microcomputador ofertado 01 (um) monitor de 

vídeo do tipo LCD de no mínimo 21,5 polegadas widescreen; 

2.10.2.  O monitor deverá ter retro iluminação por LED. 

2.10.3.  Resolução da tela de no mínimo 1920x1080 (Full HD); 

2.10.4.  O monitor deverá possuir um tamanho de imagem visível na diagonal de pelo 

menos 54,61 cm; 

2.10.5.  Deverá possuir pixel pitch de no máximo de 0,28 mm; 

2.10.6.  Deverá possuir brilho de no mínimo 250 cd/m2; 

2.10.7.  Deverá possuir um tempo de resposta de no máximo 5 ms; 

2.10.8.  Deverá possuir no mínimo 01 (uma) conexão analógica e 01 (uma) digital, 

compatíveis com o ofertado na placa de vídeo off board; 

2.10.9.  Deverá ser fornecido o cabo de vídeo digital. Não será aceito adaptador; 

2.10.10.  Deverá ser da cor preta; 

2.10.11.  O monitor deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ou apresentar 

declaração comprobatória do fabricante do monitor que é revendedor autorizado ou 

fabricante em regime de OEM; 

2.10.12. Será necessário mencionar no ícone “informações adicionais” a Marca e 

Modelo do MONITOR ofertado, para análise antes da disputa, sob pena de 

desclassificação.  

 

2.11. Placa de Rede Gigabit 
 

2.11.1.  Conector RJ-45; 

2.11.2.  Total compatibilidade com rede Ethernet - padrões IEEE 802.2 e 802.3; 

2.11.3.  Taxa de transmissão de 10Mbps-Half Duplex, 10Mbps-Full Duplex/100Mbps-

Half Duplex, 100Mbps Full Duplex e 1000Mbps Full Duplex. 

2.11.4.  Barramento de sistema para comunicação, tipo PCI-Express, podendo ser 

barramento interno ao chipset ou placa mãe. 

 

2.12. Interface de som 
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2.12.1.  Interface de som, “on-board”, padrão Plug-and-Play, de alta definição; 

2.12.2.  Ser compatível com o “soundblaster”; 

2.12.3.  Possuir no mínimo 06 canais de áudio. 

 

2.13. Mouse 
 

2.13.1.  Mouse óptico, compatível com o Microsoft Mouse, com pelo menos 800 dpi de 

sensibilidade, com 02 (dois) botões e rolete emborrachado de scroll, em conector 

USB, compatível com a interface ofertada na motherboard do equipamento. 

2.13.2.  Tapete (pad) para mouse; 

2.13.3.  O Mouse deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, em caso de 

fabricação OEM deve ser apresentada declaração comprobatória emitida pelo 

fabricante original; 

2.13.4.  Deverá ter cor predominante preto. 

 

2.14. Teclado 
 

2.14.1.  Compatível com o teclado IBM-PC/AT, com layout ABNT2; 

2.14.2.  Com no mínimo 101 teclas, padrão QWERTY; 

2.14.3.  Teclas alfanuméricas, de função (F1 a F12), numéricas e de movimentação de 

cursor independentes; 

2.14.4.  Com conector USB compatível com a interface ofertada na motherboard do 

equipamento; 

2.14.5.  Com possibilidade de ajuste da inclinação; 

2.14.6.  Com indicadores (led’s) de NUM LOCK, CAPS LOCK e SCROLL LOCK; 

2.14.7.  O Teclado deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, em caso de 

fabricação OEM deve ser apresentada declaração comprobatória emitida pelo 

fabricante original. 

2.14.8.  Deverá ter cor predominante preto. 

 

2.15. Gabinete 
 

2.15.1.  Padrão Torre ATX; 

2.15.2.  Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete; 

2.15.3.  Possuir botão liga/desliga e reset; 

2.15.4.  Possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e de acesso ao disco rígido; 

2.15.5.  Possuir ventoinhas de tamanho mínimo de 92mm, para fluxo do ar interno, 

localizadas na parte traseira e frontal do gabinete. 

2.15.6.  Deverá ter cor predominante preto. 

 

2.16. Fonte de alimentação  
 

2.16.1.  Chaveada, ATX12V 2.3, montada internamente ao gabinete, compatível com o 
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padrão ATX, MicroATX, SFX ou superior; 

2.16.2.  Tensão de alimentação nominal deverá operar na faixa de 110/230 V (+/-10%), 

ou melhor, de forma automática e não através de “chaves de seleção de voltagem”; 

2.16.3.  Possuir potência de no mínimo 450 Watts real. A fonte deve ter potência 

suficiente para alimentar, além dos componentes da presente configuração, pelo 

menos mais duas unidades de discos rígidos e um possível upgrade de processador 

e placa de vídeo;  

2.16.4.  Possuir certificação internacional 80 Plus comprovado através do site 

http://www.80plus.org/; 

2.16.5.  Cabo de alimentação de energia elétrica do microcomputador com, no mínimo, 

1,80 m (06 pés), com plug em conformidade com a norma NBR 14136 mais atual. 

O cabo deverá vir acompanhado com adaptador para tomada 2P + Terra padrão 

NEMA 5-15P. 

 

2.17. Softwares 
 

2.17.1.  Licença de uso de software individual por microcomputador, compreendendo 

conjunto de manuais e CD-ROM. 

2.17.2.  Licença de software Windows 7 Professional 64 bits OEM instalado, em 

português. Deverá acompanhar junto com o microcomputador mídia de 

recuperação de sistema operacional do tipo recuperação rápida do fabricante do 

microcomputador. 

2.17.3.  Manuais em português de utilização (para o Usuário) do microcomputador e 

software de configuração, de todas as placas controladoras e outros dispositivos 

acessórios (motherboard, controladora de vídeo, Ethernet, som, acionadores de 

disco rígido, CDROM e etc.), do mouse e do teclado. 

2.17.4.  Acompanhar licença dos aplicativos Editor de texto, Planilha eletrônica e 

Apresentação de slides em suas ultimas versões, e da mesma marca do sistema 

operacional pré-instalado. Os aplicativos deverão ser em português – brasileiro. 

 

2.18. Garantia e suporte 
 

2.18.1.  O período de garantia será contado a partir da data da emissão do Termo de 

Aceite dos equipamentos, não podendo ser inferior a 03 (três) anos, no local de 

instalação para os desktop’s; 

2.18.2.  Caso a empresa proponente ofereça prazo de garantia superior ao exigido no 

item acima, deverá indicá-lo na proposta; 

2.18.3.  Durante o período de garantia, a manutenção de hardware dos desktop’s será de 

responsabilidade da CONTRATADA, cobrindo-se de qualquer quebra que possa 

ocorrer não ultrapassando o limite de 24 (vinte e quatro) horas para primeiro 

atendimento e 72 (setenta e duas) horas para a solução do problema, a partir da 

abertura do chamado; 

2.18.4.  Os hardwares dos equipamentos de cada lote contratado deverão ser 

homogêneos a fim de facilitar a identificação de alterações de comportamento em 
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relação às aplicações utilizadas pela CONTRATANTE; 

2.18.5.  Caso algum equipamento apresente reincidência de problemas, a 

CONTRATANTE poderá exigir sua substituição, que deverá ocorrer em até 03 

(três) dias úteis a partir da data do registro da segunda ocorrência. 

2.18.6.  Os equipamentos propostos deverão possuir garantia de no mínimo 03 (três) 

anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local de uso dos 

equipamentos, sendo que, o atendimento e solução do problema não poderão 

ultrapassar 72 horas. 

2.18.7.  O licitante deverá manter assistência técnica na cidade de Campinas – SP, sob 

sua responsabilidade direta ou indireta, para atendimento no local onde estiver 

instalado o equipamento.  

 

2.19. Outros 
 

2.19.1.  Manuais de utilização (para o Usuário) do microcomputador e software de 

configuração, de todas as placas controladoras e outros dispositivos acessórios 

(motherboard, controladoras de vídeo, Ethernet, som, acionadores de disco rígido, 

CDROM e etc.), do mouse e do teclado 

3.PRAZO DE ENTREGA 
Prazo máximo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir do recebimento da nota de empenho 

4. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE TÉCNICA 
4.1.1 A FUMEC poderá solicitar ao licitante detentor da melhor proposta, amostra 

dos equipamentos, com a pertinente documentação técnica, para verificar conformidade 

com as características técnicas que constam das especificações técnicas deste projeto 

básico. 

4.1.2 Caso seja solicitada amostra, o prazo da entrega, em Campinas/SP, será de 7 

(sete) dias úteis, contado da data de notificação do licitante. Caso a amostra não seja 

entregue no prazo estabelecido, apresente problemas de funcionamento durante a análise 

técnica ou configuração inferior à especificada, o licitante será automaticamente 

desclassificado. 

 

5 .  DO ACEITE PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
5.1.1 O aceite provisório dos equipamentos e materiais deverá ocorrer no momento 

da entrega dos bens no Almoxarifado da FUMEC, sito à rua Silvio Rizzardo, 1421 – Jd. 

Paulicéia – Campinas-SP. 

5.1.2 A entrega e descarregamento dos produtos é de responsabilidade da licitante 

vencedora. 

5.1.3 O aceite definitivo dos equipamentos e materiais deverá ocorrer após a 

verificação da conformidade técnica, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 

do primeiro dia útil após a data de entrega. 

5.1.4 O aceite definitivo dos equipamentos  será efetuado pelo responsável técnico da 

área de Informática da FUMEC, que elaborará relatório para fins de liberação do 

pagamento das Notas Fiscais/Faturas e do início da contagem do prazo da garantia. 
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5.1.5 Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 

exigidas no Edital do Pregão, a remessa do produto apresentado será devolvida ao 

fornecedor, para substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, independente da 

aplicação das sanções cabíveis. 

6. DO PAGAMENTO 
6.1.O pagamento integral dos equipamentos solicitados será efetuado em até 10 (dez) dias 

corridos após o aceite definitivo.  

6.2. Os pagamentos serão realizados por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 

do CONTRATADO. 

 6.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso exista pendência quanto às 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

6.4. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste 

contrato. 

7. DAS SANÇÕES 
7.1.  Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial do 

contrato, a CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa prévia, sofrer as seguintes 

penalidades, de acordo com a gravidade da falta (Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e Art. 7º da Lei 

10.520/02): 

7.2.Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as 

quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente. 

7.3. Multa, nas seguintes situações: 

7.3.1.  de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia sobre o valor unitário de cada 

equipamento entregue com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o Contratante 

poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução 

total. 

7.3.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção 

das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

7.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual 

por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento 

de obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no item 

7.3.1. 

7.4.  Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, bem 

como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

7.5.  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

7.5.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após 

decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa 

ressarcir a FUNDAÇÃO pelo prejuízos resultantes, e desde que cessados os 

motivos determinantes da punição. 

7.6.  As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou 

judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA. 
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7.7.  As penalidades previstas nos subitens 7.2, 7.4 e 7.5 poderão ser aplicadas juntamente 

com as multas previstas neste item. 

7.8.  As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não 

eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao 

CONTRATANTE. 

7.9.  O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 

motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O 

caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 

possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

 

 

Campinas, 03  de maio de 2013 

 

 

_________________________________ 
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ________________________________ (denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ n.º________________________________, é microempresa 

ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e 

II do Artigo 3,º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.187/08, para fins do que estabelece 

aquela Lei; 

A condição de ME ou EPP será comprovada na forma exigida no subitem 5.7. deste 

Edital. 

 
Campinas, _____ de __________________  de 2013. 
 
 

 ____________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO III  
 

 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2013.   
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 13/10/20.615. 
 

OBJETO: Aquisição de 200 (duzentos) computadores (desktops) para atender às 
necessidades da FUMEC / CEPROCAMP, visando a ampliação e renovação do Parque 
Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP: 
A ____________________________________ sediada na (endereço completo) 
apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as 
condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial em referência. 

 
1.Proposta 

 
Item 

 
Descrição 

 
Qtde

. 

 
Marca/ 

Modelo/           
Fabricante. 

 
Preço 

Unitário 
 (R$) 

 
Preço 
Total 
 (R$) 

 
 
 
 

01 
 

Computadores (desktops) para atender 

às necessidades da FUMEC / 

CEPROCAMP, visando a ampliação e 

renovação do Parque Tecnológico da 

FUMEC/CEPROCAMP, rigorosamente 

conforme especificações do Anexo I - 

Projeto Básico 

 

 
 
 
 
200 
 

   

Condições de pagamento =  até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data 
da nota fiscal aceita pela FUMEC. 
Prazo de entrega: até 30(trinta) dias corridos, a contar do dia imediatamente 
seguinte ao do recebimento da Nota de Empenho expedida pela FUMEC. 
Validade da proposta = 60 (sessenta) dias 
2. Declarações:  

. Declara que o prazo de garantia, para os Computadores, será de 03 (três) anos, 
ciente de que não poderá ser inferior ao prazo estabelecido no subitem 2.8. do 
Anexo I -Projeto Básico. 

. Declara que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e 
condições do Pregão relativas a licitação supra, bem como, às condições da 
legislação vigente, e demais normas complementares e das condições constantes 
do Pregão supra. 
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3. Informar: 
Banco n.º 
N.º Agência 
Nome da Agência 
N.º Conta Corrente e o DV 
 
Local e data ______________ 
 
________________________ 
Representante Legal 
RG n.º 
CPF n.º 
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ANEXO IV 
 

MODELO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
À 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
Ref.: Pregão Presencial Nº. 014/2013 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
A empresa ________________, com sede na _________________________, C.N.P.J. 
nº. _______________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA 
o(a) Sr.(a) ____, ______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº. 
______________ e C.P.F. nº. 
_______________________, para representá-la perante a FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA em licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº. 014/2013 - Aquisição de 200 (duzentos) computadores 
(desktops) para atender às necessidades da FUMEC / CEPROCAMP, visando a 
ampliação e renovação do Parque Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP, podendo 
formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao 

certame,inclusive interpor, desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 
Campinas, __ de ____________de 2013.  
 
_____________________________________ 
Assinatura 
Nome 
Cargo 
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ANEXO V 
 

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 13/10/20.615 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC  

OBJETO: Aquisição de 200 (duzentos) computadores (desktops) para atender às 
necessidades da FUMEC / CEPROCAMP, visando a ampliação e renovação do Parque 

Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP. 
 

CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC  

CONTRATADA:  
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 014/2013.  
NOTA DE EMPENHO Nº: ____/2013. 
 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, 
se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.  
 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.  

 
Campinas, ___ de _______ de 2013.  

 
 
 
 

(nome, cargo e assinatura) 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

(nome, cargo e assinatura) 
CONTRATADA 
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ANEXO VI 
 
 

PLANILHA DE VALORES PESQUISADOS 
 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
PREGÃO PRESENCIAL N º.014/2013  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 13/10/20615 
 

OBJETO: Aquisição de 200 (duzentos) computadores (desktops) para atender às 
necessidades da FUMEC / CEPROCAMP, visando a ampliação e renovação do Parque 
Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP. 
 
 

 
Item 

 
Descrição: 

 
Qtde. 

 
UNITÁRIO 

PESQUISADO  
(R$) 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 

 

 

 

 

Computadores (desktops) para atender às 

necessidades da FUMEC / 

CEPROCAMP, visando a ampliação e 

renovação do Parque Tecnológico da 

FUMEC/CEPROCAMP, rigorosamente 

conforme especificações do Anexo I - 

Projeto Básico 
 

 
 
 
 
 
 
 

200 

 
  
 
 
 

 
 

3.982,33 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totais R$ 796.466,00                                 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

(a ser entregue juntamente com o credenciamento, podendo ser preenchida e assinada 

na sessão pública do Pregão Presencial) 

 
A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da 
lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes 
 os envelopes “B”  sob pen   e suje ção às pen l    es prev s  s no   e  15  o E    l  o 
Pregão Presencial nº 014/2013 (Aquisição de 200 (duzentos) computadores (desktops) 
para atender às necessidades da FUMEC / CEPROCAMP, visando a ampliação e 

renovação do Parque Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP). 

EMPRESA: _____________________________________________________ 

 

 

CNPJ Nº   _____________________________________________________ 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________  

 

 

CARGO: ______________________________________________________ 

 

 

RG: ______________________ 

 

 

CPF:________________________ 

 

 

ASSINATURA:  _______________________________________ 
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ANEXO X 

 
 

COMPROVANTE ENTREGA DE CATÁLOGO 
 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
PREGÃO Nº 014/2013.   
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 13/10/20.615    
 
OBJETO: Aquisição de 200 (duzentos) computadores (desktops) para atender às 
necessidades da FUMEC / CEPROCAMP, visando a ampliação e renovação do Parque 

Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP. 
 
 
 

ITENS 
CATÁLOGO 

(X) 
OBSERVAÇÕES 

1   
 

 
 
 
 
 
Campinas,     de                 de  2.013 
 
 
 
.___________________.                           ._______________________. 
   EQUIPE DO PREGÃO                                  REPRESENTANTE LICITANTE 
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ANEXO XII 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 200 (duzentos) computadores (desktops) 
para atender às necessidades da FUMEC / CEPROCAMP, visando a ampliação 

e renovação do Parque Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP CELEBRADO 
ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA E A 
EMPRESA _______________________________ 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/10/20.615 
Pregão Presencial n.º 014/2013 
Interessada: Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC 
    

 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 57.500.902/0001-04, com sede na Rua Dr. 
Quirino n.º 1.562, 1° andar, Edifício Aquarius, Centro, CEP 13.015-082, 
Campinas, Estado de São Paulo, doravante designada simplesmente 
CONTRATANTE, devidamente representada por sua Presidente 
____________________, RG n.° _____________, CPF n.° _____________ 
e a EMPRESA ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.° ___________________, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada por seu 
___________________[CARGO E NOME], RG n.° _____________, CPF n.° 
_____________, têm, entre si, justo e avençado, celebrar por força do 
presente Instrumento CONTRATO DE  FORNECIMENTO de 200 (duzentos) 
computadores (desktops) para atender às necessidades da FUMEC / 
CEPROCAMP, visando a ampliação e renovação do Parque Tecnológico da 

FUMEC/CEPROCAMP, decorrente do Pregão Presencial  n.º ___/2013, objeto do 

processo administrativo em referência, com as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PRAZO CONTRATUAL 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de 200 (duzentos) computadores 

(desktops) para atender às necessidades da FUMEC / CEPROCAMP, visando a ampliação e 

renovação do Parque Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP, em conformidade com os 

quantitativos e especificações constantes do Anexo I - Projeto Básico, do Edital do 
Pregão Presencial, e nas condições estabelecidas neste instrumento. 
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1.2. O presente contrato vigerá a partir da data de sua assinatura, até o término do 
período das garantias previstas no Anexo I - Projeto Básico. 
 
SEGUNDA – DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
2.1. O prazo máximo para entrega do objeto da licitação deverá ser até 30 (trinta) 
dias corridos, a contar do dia imediatamente seguinte ao do recebimento da Nota 
de Empenho expedida pela FUMEC, que deverá ser emitida após assinatura deste 
instrumento. 
 

2.2.  A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado da FUMEC, localizado na Rua 
Sílvio Rizzardo, 1.421 – Jardim Paulicéia, Campinas/SP, nos seguintes horários das 
08h30min às 11h30min e das 13h00min às 15h00min de segunda a sexta-feira. 
Esclarecimentos quanto ao recebimento dos equipamentos no Almoxarifado deverão 
ser feitos através do fone (19) 3212-0147. 

2.3. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo carregamento, 
descarregamento e transporte até o local de entrega. 
 

2.3.1. Os equipamentos devem ser acondicionados (embalados) de forma a não 
serem danificados durante o transporte e/ou entrega. 
 

2.4. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar a quantidade, descrição, marca, preço 
unitário e preço total (igual ao da Nota de Empenho). 
 
TERCEIRA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO  
 
3.1.  O preço unitário dos equipamentos, objeto do presente contrato é: 
 
(COPIAR DA PROPOSTA VENCEDORA) 
 
3.2. As partes atribuem a este Contrato, para efeito de direito, o valor total de 
R$_____________________  (_________________________). 
 
3.3. Estão incluídos nos preços todos os custos operacionais e os tributos que 
eventualmente incidam sobre eles, bem como as demais despesas diretas e indiretas, 
não cabendo à CONTRATANTE nenhum custo adicional. 
 
QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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4.1. As despesas referentes ao presente Contrato no valor de R$ _____________ 
(_________________________________) serão empenhadas e processadas por 
conta de verba própria do orçamento vigente, devendo onerar a dotação 
orçamentária do exercício de 2013 sob os n.ºs___________,  o valor de R$ 
_____(_______). 
 
QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1. A CONTRATANTE procederá ao pagamento nas seguintes condições: 
 

5.1.1. A CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE a fatura referente 
ao fornecimento, que somente poderá ser emitida após a efetiva entrega do 
produto, a qual terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, para aceitá-la ou rejeitá-
la. 
 
5.1.2. a Nota Fiscal não aprovada pela CONTRATANTE será devolvida a 
CONTRATADA   para  as  necessárias  correções,  com  as  informações  que  
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no parágrafo 
anterior, a partir da data de sua reapresentação. 

 
5.1.3. a devolução da nota fiscal não aprovada pela FUMEC em hipótese 
alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o 
fornecimento e a assistência técnica. 
 
5.1.4. o pagamento deverá ser efetuado em 10 (dias) dias corridos, a contar 
da data de aprovação da Nota Fiscal pela CONTRATANTE. 

 
5.2. A CONTRATADA deverá indicar em sua fatura o n.º, nome e endereço de sua 
Agência Bancária e o n.º da sua conta corrente para o respectivo pagamento. 
 

SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
6.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
 

6.1.1. executar o fornecimento em conformidade com as condições 
estabelecidas no edital, anexos e no presente instrumento contratual; 
 
6.1.2. substituir às expensas e responsabilidade os equipamentos que não 
estiverem de acordo com as especificações, sem ônus para a CONTRATANTE 
no todo ou em parte; 
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6.1.3. durante o prazo de garantia ofertada e da vigência do contrato, a 
CONTRATADA prestará os serviços de assistência técnica aos equipamentos, 
com ajustes, reparos necessários e manutenção corretiva e preventiva dos 
respectivos equipamentos, em conformidade com o estabelecido no Anexo I 
– Projeto Básico, cujas despesas correrão por sua conta; 
 
6.1.4. arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à mão de obra, 
transporte, encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato; 
 
6.1.5. responder por danos causados diretamente à administração ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
 

SÉTIMA – DO PRAZO E DOS SERVIÇOS DE GARANTIA  
 
7.1. O período de garantia dos equipamentos será de acordo com o disposto no 
Anexo I - Projeto Básico. 
 
7.2. Os serviços de garantia dos equipamentos, objeto do presente contrato, estão 
previstos no Anexo I - Projeto Básico. 
 
OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
8.1.1. prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao 
fornecimento dos acessórios/equipamentos de informática; 
 
8.1.2. expedir a Nota de Empenho; 

 

8.1.3. efetuar os pagamentos devidos, nos termos da cláusula quinta do 
presente instrumento. 

NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

9.1.  É vedada a subcontratação parcial ou total desse objeto, sendo possível a 
subcontratação dos serviços de assistência técnica durante o período de garantia por 
credenciada pelo fabricante; 
 
DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
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10.1. Salvo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados 
e comprovados, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações 
assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, após apreciação de 
defesa prévia, ensejará a aplicação à mesma, segundo a gravidade da falta, nos 
termos dos artigos 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Art. 7º 
da Lei 10.520/02, das seguintes penalidades: 
 

10.1.1. advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca 
gravidade, para a qual tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 
 
10.1.2. multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de 

atraso na retirada da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia corrido do 
atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a rescisão 

unilateral do contrato; 
 

10.1.3. multa de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem 

correspondente, por dia de atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar o 
fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento das obras ou serviço em 
relação ao cronograma físico, até o décimo quinto dia corrido do atraso, após o que, a 
critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato; 
 
10.1.4. em caso de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE, decorrente 

do que prevê este subitem, ou de qualquer descumprimento de outra cláusula 
contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% (trinta por 
cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da infração.  
 

10.1.5. suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
CONTRATANTE, bem como impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, independentemente das multas cabíveis; 
 
10.1.6. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. 

 
10.1.6.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada 
poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida se a empresa ressarcir a FUNDAÇÃO pelo prejuízos resultantes, e 
desde que cessados os motivos determinantes da punição.  

 
10.2. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou 
judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA.  
  
10.3. As penalidades previstas nos subitens 12.1.1, 12.1.4 e 12.1.5 poderão ser aplicadas 
juntamente com as multas previstas neste item. 
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10.4. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não 
eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao 
CONTRATANTE. 
  
10.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo 
de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, 
ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou 
impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil 

 
DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO  
 
1.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, 
sem qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre a execução do contrato 

 

11.2. A Contratante designa, neste ato, o servidor WAGNER DA CUNHA 
ALVARES, fiscal deste contrato, nos termos do Decreto Municipal nº 17.632, de 
21/06/2012, a quem incumbirá o acompanhamento e o controle da execução do 
contrato, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências e determinar o 
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 
 
11.3. A CONTRATADA aceitará todas as decisões, métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle adotados pela CONTRATANTE, obrigando-se a 
fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que 
esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

11.4. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços contratados, à sua 
execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a 
CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 
eventuais irregularidades na execução do objeto deste contrato não implicará em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos 

 

DÉCIMA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO 
AO EDITAL E À PROPOSTA 
 
12.1. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o instrumento 
convocatório da licitação, propostas e ANEXOS. O presente Contrato vincula-se ao ato 
homologatório da licitação e à Ata da Sessão Pública de Fls. _____ a ______ do 
Processo Administrativo referenciado. 
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DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 
13.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

 
14.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas 
nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, a qual será 
processada nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal. 
 
14.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrita da 
CONTRATANTE, ficarão assegurados à CONTRATANTE os direitos elencados no 
artigo 80, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO 
 
15.1. No recebimento e na aceitação do objeto desta licitação, serão observadas, no 
que couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.° 
8.666/93 e suas alterações. 
 
15.2. Os equipamentos cotados deverão ser novos. Não serão aceitos equipamentos 
usados ou recondicionados. 
 
15.3. Após o recebimento dos equipamentos e inspeção visual destes, será emitido o 
Termo de Recebimento Provisório com validade de 15 (quinze) dias úteis, findo o 
qual, emitir-se-á o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
15.4. Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, a Comissão de 
Recebimento disporá de até 15 (quinze) dias úteis para testes, ocasião em que se 
verificará se os acessórios, equipamentos e softwares atendem completamente a 
todos os requisitos e condições do Edital e seus Anexos, compreendendo a 
comprovação do seu perfeito funcionamento e verificação das marcas, modelos e 
fabricantes e de que as características específicas dos componentes instalados no 
equipamento correspondem àquelas solicitadas em edital. 
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15.5.  A reprovação de qualquer acessório/equipamento interromperá a fluência do 
prazo para recebimento definitivo, até que a CONTRATADA providencie a solução 
do problema (conserto ou substituição), no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da notificação expedida pela CONTRATANTE. 
 
DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO  
 
16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

DÉCIMA SETIMA - DA LICITAÇÃO 

 
17.1. Para o fornecimento dos produtos, objeto do presente Contrato, foi realizada 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 014/2013, cujos atos encontram-se no 
Processo Administrativo referenciado, em nome da CONTRATANTE. 

DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
18.1. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520/02 e Lei 
Complementar 123/06 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações e Decreto Municipal nº 14.218/03 e respectivas alterações, Decreto 
Municipal nº 14.484/03 e Decreto Municipal 16.187/08. 
 
DÉCIMA NONA - DO FORO 
 
19.1. Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, as partes elegem o 
foro da Comarca de Campinas, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
Campinas, ____ de ___________ de 2013. 
 
 
CONTRATANTE 
 
CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHA 1:                                 TESTEMUNHA 2: 
Nome                                                 Nome. 
RG                                                     RG 


