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     EDITAL DE PREGÃO N° 11/2021 – (ELETRONICO) – REABERTURA/ RETIFICADO 
                                     PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001461/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, NOS TERMOS DO ITEM 2 – PARTICIPAÇÃO DO 
PRESENTE EDITAL. 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP, PARA USO DO SAAE AMPARO, 
CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
 
MÉDIA GLOBAL DE MERCADO ITEM 1: R$ 21.119,01 
MÉDIA GLOBAL DE MERCADO ITEM 2: R$ 30.950,00 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 24/08/2021 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO: 14h30 
PRAZO PARA CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H00MIN DO 
DIA 10 DE AGOSTO DE 2.021 ATÉ ÀS 14H15MIN DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2.021 
 

  
O Superintendente da Autarquia, usando da competência delegada, torna público que se acha reaberta 
nesta Autarquia, a presente Licitação na modalidade de PREGÃO (ELETRÔNICO)  objetivando a  
AQUISIÇÃO, a qual será processada sob a forma de ENTREGA UNICA, sendo o tipo de licitação o de 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, e será regida pela Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, do Decreto Municipal n° 3.083 de 16 de agosto de 2006, Decreto Municipal nº 3.317, de 
25 de fevereiro de 2008 e pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 
Complementar nº 147 de 11 de agosto de 2014, no que couber. 
 
A sessão de processamento do Pregão Eletrônico será realizada a partir  das 14h30min (fuso horário 
de Brasília) do dia 24 de Junho de 2.021, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.pregaoeletronico.cebi.com.br. 
 
Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos 
do Processo Administrativo n° 001461/2021, de acordo com Portaria nº 22 de 17 de Fevereiro de 
2021, publicada no Jornal Oficial do Município de Amparo/SP em 29 de Março de 2021, mediante 
a inserção e monitoramento dos dados gerados ou transferidos para o sistema de compras 
eletrônicas, utilizado pela administração direta, constante na página da internet do Portal de Compras 
Eletrônicas da CEBI - Informática, disponível no endereço http://www.pregaoeletronico.cebi.com.br. 
 
A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
 
Nota: A mera e preliminar digitação de propostas, pressupõe em si o pleno conhecimento e 
atendimento à todas as exigências deste certame licitatório, em sua integra. O fornecedor será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas em lei. 
 
O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para o envio da proposta, 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
http://www.pregaoeletronico.cebi.com.br/
http://www.pregaoeletronico.cebi.com.br/


 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
Fone: (19) 3808-8404  

   CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116  
Site: www.saaeamparo.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

2 

 

Fls.______________________ 

Proc.____________________ 

Visto ____________________ 

atentando também para a data e horário de início da disputa. 
 

Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 
Integram este Edital os Anexos: 

I –  Termo de Referência; 
II –  Proposta Comercial; 
III – Modelo de Termo de Credenciamento; 
IV – Modelo de Declaração de Habilitação; 
V –  Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
VI – Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; 
VII- Declaração De Comprometimento De Entrega Dos Equipamentos E 
Fornecimento Da Garantia 
VIII – Minuta do Instrumento Público de Contrato; 

 

1. DO OBJETO. 

 
1.1. O objeto da presente Licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 

COMPUTADORES DESKTOP, PARA USO DO SAAE AMPARO, CONFORME EDITAL E ANEXOS, 
cujas características e especificações encontram-se no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, que 
integra este Edital, independentemente de transcrições. 

 

 

2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 

2.1. Os produtos do presente Ato Convocatório serão recepcionados na DIVISÃO DE 
INFORMATICA LOCALIZADA A RUA FLORIANO PEIXOTO S/N, CENTRO – AMPARO/SP no horário 
compreendido entre 08h às 11h e entre 13h e 16 h, nos dias úteis e de expediente normal, sob 
acompanhamento de servidor designado pela autarquia, que determinará o local para o 
descarregamento do(s) produto(s). As entrega do objeto licitado deverá ser realizada no PRAZO 
MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS UTEIS a partir da data do recebimento da ordem de compra e/ou 
formalização de instrumento publico de contrato, admitida a prorrogação deste prazo desde que prévia e 
devidamente justificada e aceito pela autarquia. 

 
 

3. PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 – A participação nesta licitação é exclusiva às Microempresas (ME), Empresas 
de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), legalmente autorizados a atuarem no 
ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que 
apresentem a documentação solicitada no local, dia e horário informado no preâmbulo deste Edital, nos 
termos do Art. 48, inciso I, nos termos do despacho da Autoridade Superior constante no processo de 
licitação, determinado pela lei complementar nº 123/2006, 147/2014 e suas alterações posteriores, desde 
que haja no mínimo 03 (três) participantes credenciados com propostas validas nesta condição. 

2.1.1 – Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI) aptos a participação no presente certame, aqueles que preencham 
os requisitos no art. 9º da Lei complementar Municipal nº 096/2010 e art. 3º da Lei Complementar Federal 
nº 123/2006 
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2.1.2 – NÃO HAVENDO 03 (TRÊS) EMPRESAS CREDENCIADAS COMO ME OU 
EPP COM PROPOSTAS VALIDAS, PODERÃO PARTICIPAR DO CERTAME QUALQUER EMPRESA 
INTERESSADA, exceto às que: 

2.1.2.1 – De empresas que não funcionem no País 
2.1.2.2 – De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição 
2.1.2.3 – Daqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Municipalidade (Suspensão restrita a esfera municipal – Súmula 51 TCE/SP), ou 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Publica, ou estejam impedidos 
de licitar e contratar nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

2.2 – Enquadradas nas disposições do Art 9° da Lei 8666/93 
2.3 – As licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das 

condições gerais e particulares do objeto da presente licitação, não podendo invocar nenhum 
desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores ou quaisquer alegações. 

 
 

4. DO CREDENCIAMENTO. 

 
4.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data 

marcada para início da sessão pública via internet. 
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site  http://pregaoeletronico.cebi.com.br. 
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal, única 

e exclusiva do licitante ou de seu representante legal, e na presunção de sua capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
4.4. Maiores informações sobre o credenciamento deverão ser obtidas pelo site 

http://pregaoeletronico.cebi.com.br ou fone (19) 3808-8404 ou através dos e-mails: 
compras@saaeamparo.sp.gov.br e/ou smoraes@saaeamparo.sp.gov.br  

4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
Sistema ou a Comissão de Pregão, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 

 
5. ESCLARECIMENTOS  

 
5.1 Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos acerca do presente edital, até o 2º 

dia anterior à data de abertura da sessão do Pregão, devendo fazê-lo por escrito, mediante documento 
devidamente protocolado na Divisão de Atendimento, localizada a Rua José Bonifácio, nº. 300, Centro - 
Amparo/SP – Telefone (19) 3808-8404, ramal 302 ou através dos e-mails 
compras@saaeamparo.sp.gov.br , com Tauan, ou smoraes@saaeamparo.sp.gov.br, com Selma. Os 
esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet: 
https://saaeamparo.sp.gov.br/categoria/pregao    

 
6. DA CONEXÃO COM O SISTEMA 

 
6.1. A participação no pregão dar-se-á por meio de conexão do licitante ao sistema 

eletrônico acima  citado,  mediante  digitação  de  sua  senha  e  subsequente  encaminhamento  da  
Proposta Comercial, exclusivamente por meio do referido sistema eletrônico, observados datas e horários 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
http://pregaoeletronico.cebi.com.br/
mailto:pregao@descalvado.sp.gov.br
mailto:smoraes@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:compras@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:smoraes@saaeamparo.sp.gov.br
https://saaeamparo.sp.gov.br/categoria/pregao
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limites estabelecidos neste edital. 
6.2. O encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências previstas neste edital e seus anexos. A empresa será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.3. O comparecimento ao site do representante legal da LICITANTE é imprescindível 
em todas as sessões pertinentes a este certame licitatório; 

6.3.1. A ausência do representante legal da licitante nos horários e datas marcadas no CHAT 
MENSAGENS, implicará na aceitação por parte do representante legal ausente, de todas e quaisquer 
decisões tomadas pelo Pregoeiro e aceitas pelas licitantes presentes. 

6.4. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.5. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

6.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
do Pregão Eletrônico poderá ser suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
pregoeiro aos participantes. 

 
 

7. DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

7.1. A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação de senha privativa 
do licitante e subsequente encaminhamento do valor unitário e total, exclusivamente, por meio do 
sistema eletrônico do Portal de Compras Eletrônicas – CEBI Informática. 

7.1.1. Deverá apresentar o valor unitário com centavos de no máximo 02 (duas) casas 
decimais após a vírgula e valor total, em moeda corrente nacional, incluindo, obrigatoriamente, todas as 
despesas com encargos sociais, tributos, descontos, frete, emolumentos, impostos, despesas diretas e 
indiretas em geral e demais condições de fornecimento que seja devida em decorrência, direta e 
indireta, do fornecimento do objeto desta licitação, não podendo ser superiores ao constante do Termo 
de Referência. 

7.1.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do RECEBIMENTO 
DEFINITIVO dos produtos, concomitantemente ao recebimento da Nfe, devidamente atestada por 
servidor designado pela autarquia. 

 
7.1.3.1. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido 

homologada, adjudicada e o instrumento publico de contrato assinado, esta fica automaticamente 
prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal do licitante, por meio dos e-mails: 
compras@saaeamparo.sp.gov.br ou smoraes@saaeamparo.sp.gov.br. dirigida ao Pregoeiro, 
caracterizando seu declínio em continuar na licitação. 

7.1.4. Prazo de entrega: máximo de 20 (vinte) dias uteis, contados do recebimento da 
assinatura do instrumento público de contrato e/ou autorização de fornecimento correspondente, 
admitida a prorrogação deste prazo desde que prévia e devidamente justificada. 

7.1.5. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da abertura do Pregão. Não sendo indicado o prazo de validade, fica subentendido como de 60 
(sessenta) dias. 

7.1.6. Deverá constar ainda da proposta, a marca do objeto cotado e descrição detalhada, 
ficando expressamente vedado a indicação de 02 (duas) ou mais marcas para cada item, a razão Social 
da empresa, número do CNPJ, endereço, telefone/Fax, e-mail, nome do banco e da agência e número 
da conta corrente. 

7.1.7. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação, no sistema eletrônico, quanto 
ao registro de arquivos ou fichas técnicas (planilha ou outros anexos), sob pena de desclassificação da 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
mailto:compras@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:smoraes@saaeamparo.sp.gov.br
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empresa no certame, pelo Pregoeiro. 
7.1.7.1. Quando a marca do produto identificar o Licitante, poderá o mesmo usar a indicação 

“Marca Própria”. 
7.1.8. O Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, verificará as propostas de preços 

registrados no endereço eletrônico, antes da abertura da fase de lance, desclassificando, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, 
que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis ou mesmo as que tiverem alguma 
identificação da empresa. 

7.1.9. Proposta Escrita a ser enviada pela empresa vencedora: 
7.1.9.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, 

com o(s) valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e 
a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, conforme Anexo II. 

7.1.9.2. Indicação da marca do produto cotado, observadas as especificações constantes do 
Anexo I deste Edital, sob pena de desclassificação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o 
término da sessão. 

 
8. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
8.1. Para participação neste pregão eletrônico, a empresa deverá estar credenciada no 

Portal de Compras Eletrônicas – CEBI Informática, endereço eletrônico  
http://pregaoeletronico.cebi.com.br, conforme o item 4 deste edital, no qual encaminhará, 
exclusivamente por meio eletrônico, utilizando senha privativa, a proposta eletrônica. 

8.2. Das 09h00min do dia 10 de Agosto de 2.021 até às 14h15min do dia 24 de Agosto 
de 2.021, os interessados poderão incluir ou substituir propostas no sistema eletrônico juntamente com 
os documentos de habilitação exigidos neste Edital. 

8.3. A abertura da sessão pública eletrônica deste certame será às 14h30min, do dia 24 de 
Agosto de 2.021. 

8.3.1. O pregoeiro e a equipe de apoio, antes do início da etapa de lances, analisarão a 
conformidade das propostas eletrônicas encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem 
em consonância com o estabelecido neste edital e seus anexos. A decisão sobre a desclassificação de 
propostas comerciais será disponibilizada no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real 
pelas empresas. 

8.4. Classificadas as propostas, iniciar-se-á a fase de lances, na qual os autores das 
propostas classificadas poderão oferecer lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem 
restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, e 
formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores 
distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, 
observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles de 0,01 % (um por cento) aplicável, 
inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 
2 (dois) ou mais lances do mesmo valor. A  cada  lance  ofertado, o  participante será  imediatamente 
informado de seu recebimento, respectivo horário de registro e valor, pressupondo-se a necessidade 
das empresas estarem conectadas ao sistema eletrônico. 

8.4.1. Não serão homologados lances com valores superiores a média apurada pela 
Administração, (Caput Edital), que faz parte deste edital. 

8.5. Quando houver uma única licitante ou uma única proposta valida, caberá ao Pregoeiro 
verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

8.6. Na hipótese de haver lances iguais, prevalecerá como de menor valor o lance que 
tiver sido primeiramente registrado. 

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

regras de aceitação dos mesmos. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
http://pregaoeletronico.cebi.com.br/
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8.8. Durante o transcurso da sessão de lances os participantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará os autores dos lances aos demais 
participantes. 

8.9. Por iniciativa do Pregoeiro, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início tempo 
aleatório (randômico) de até 30 (trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o 
qual estará automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.9.1.  O tempo  aleatório  (randômico)  é  gerado  automaticamente  pelo  sistema 

 eletrônico, podendo durar de 01 segundo a 30 (trinta) minutos, sendo, portanto, desconhecido. 
8.9.2. Em face da impossibilidade de determinação do tempo aleatório (randômico), 

recomenda-se aos licitantes estabelecer o valor mínimo de lance, evitando assim frustração por falta 
de tempo hábil para calculá-lo e apresentá-lo durante o tempo aleatório (randômico). 

8.10. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances. Os licitantes deverão consultar regularmente o sistema eletrônico para verificar 
o resultado da licitação. 

8.11. Todas as empresas participantes deverão anexar os documentos de habilitação 
exigidas neste edital juntamente com a proposta de preços conforme item 8.2. 

 
8.11.1. A(s) empresa(s) participante(s) do processo licitatório, que for(em) classificada(s) e 

julgada(s) como PRELIMINAR(ES) VENCEDORA(S), deverá(ão) no prazo máximo de 05 (CINCO) 
DIAS ÚTEIS CONTADOS DO DIA SUBSEQUENTE AO DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO 
PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO, encaminhar toda a documentação pertinente ao 
certame, sendo: 

 
8.11.2. A DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA INTEGRAL PARA O CERTAME, correspondente 

aos ANEXOS II ao VII e HABILITAÇÃO (VIDE ITEM 11) DEVERÃO SER ENTREGUES em suas vias 
originais ou cópias autenticadas por meio de Cartório competente/firma reconhecida, contados da 
sessão de abertura, sob pena de ser convocado o licitante subsequente na ordem de classificação, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas em lei. Os documentos deverão ser entregues, ou enviados por 
meios postais, à Divisão de Suprimentos do SAAE AMPARO situada à Rua José Bonifácio nº 300 – 
Centro, Amparo/SP CEP: 13.900-320 – Sede Administrativa, em ENVELOPE “LACRADO E 
INDEVASSÁVEL”, consignando-se externamente o nome da empresa participante e as expressões 
abaixo: 

 

Razão Social da Empresa e CNPJ 
Pregão n° 11/2021 (Eletrônico) – Reabertura. 

Processo Adm. 001461/2021 
“DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA” 

                       
8.11.3. Destacamos que o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP, não se 

responsabiliza por envelopes enviados através de meios postais que não tenham chegado 
tempestivamente ao conhecimento do Pregoeiro e equipe de apoio.  

8.12. Na hipótese de inabilitação ou de descumprimento de exigências estabelecidas 
neste edital e seus anexos, caberá ao pregoeiro, convocar o autor do segundo menor lance e, se 
necessário, observada a ordem crescente de preço, o(s) autor(es) dos demais lances, desde que 
atendam às exigências deste edital e seus anexos. 

8.13. Declarado o licitante vencedor, o pregoeiro consignará esta decisão e os eventos 
ocorridos em ata própria, que será disponibilizada pelo sistema eletrônico, e o processo será 
encaminhado à autoridade competente para homologação e/ou adjudicação. 

8.14. A qualquer momento, o SAAE AMPARO, poderá desclassificar licitantes, sem que 
lhes caiba qualquer indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade, a 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive incorreções que venham a ser detectadas na 
documentação apresentada. 

8.15.  Caso os envelopes, por quaisquer motivos, não sejam recebidos no endereço 
mencionado no subitem 8.11.2., dentro do prazo citado no subitem 8.11.1., a licitante será 
automaticamente inabilitada de todo o certame. 

 
9.      DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO 
 

9.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro examinará a proposta de preços 
classificada em primeiro lugar, quanto à compatibilidade dos preços em relação ao estimado/média de 
mercado aferida para a aquisição. 

9.1.1. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a 
especificação técnica prevista. 

9.1.2. A entidade licitante poderá não aceitar e não adjudicar o item cujo preço total seja 
superior ao estimado para contratação. 

9.2. O pregoeiro suspenderá a sessão pública deste certame, informando a data e/ou horário 
para retomada da mesma, momento em que verificará a(s) Proposta(s) de Preço(s) e os Documentos 
de Habilitação da(s) empresa(s) classificada(s) com menor(es) lance(s), conforme disposições contidas 
no presente Edital. 

9.3. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a licitante não atender as 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequentes e, assim 
sucessivamente na ordem de classificação até a apuração de uma proposta de preços que atenda 
ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

9.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 

9.5. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito 
o menor preço apurado, o Pregoeiro declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) 
lote(s)/item(ns). 

9.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO constarão em Ata da sessão 
publica divulgada no Sistema Eletrônico e/ou sitio eletrônico da autarquia, sem prejuízo das demais 
formas de publicidade prevista na legislação pertinente. 

9.7. Se, por qualquer motivo, os itens da cota reservada não forem adjudicados para 
microempresas ou empresas de pequeno porte, poderão ser automaticamente adjudicados para o 
vencedor  dos  itens  correspondentes  da  cota  principal  pelo  mesmo  valor.  Salvo, se  houver 
manifestação contrária da licitante vencedora do item ou algum problema na operacionalização da 
plataforma. 

 
10. DO JULGAMENTO 

 
11.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de “ MENOR PREÇO POR 

ITEM” observadas todas e demais condições deste edital e seus anexos. 
 

11. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

11.1 - Para a habilitação todos os licitantes, deverão apresentar a seguinte Documentação. 
 

 11.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedade por ações, 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devendo inclusive devendo estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 

 
b) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, quando a atividade assim o exigir; 

 
 
11.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual , através de Certidão Negativa 

ou, se for o caso, comprovação, expedida pela Fazenda Estadual de que a empresa é isenta; 
c) Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal e à Seguridade Social – INSS em 

nome do licitante, as quais deverão ser comprovadas através da apresentação de CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN, expedida pela Secretaria da Receita Federal, com prazo de 
validade em vigor, a certidão poderá ser emitida no site Receita Federal: 
http://www.receita.fazenda.gov.br; 

d) Prova de Regularidade para com o FGTS; 
e) As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão 

Positiva com efeitos de Negativa, considerando-se Positiva com efeitos de Negativa aquela emitida onde 
conste a suspensão dos débitos. 

f) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas com a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, 
conforme disposto na Lei nº 12.440/11. 

          g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (débitos mobiliários) do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, DEVERÃO apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que apresente alguma restrição e neste caso, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério desta Autarquia, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não 
regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, 
retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos temos do art. 4°, inciso XXIII, da Lei 
10.520/02. 

 
11.1.3. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física 
com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes. 

a.1) Nos casos de participação de empresas que estejam em recuperação judicial, 
deverá ser apresentado Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 
sem prejuízo do atendimento à todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no 
edital, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes. 

 
11.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) No mínimo 01 (um) atestado de desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo conter no mínimo: a quantidade, a 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/


 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
Fone: (19) 3808-8404  

   CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116  
Site: www.saaeamparo.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

9 

 

Fls.______________________ 

Proc.____________________ 

Visto ____________________ 

descrição, a manifestação quanto a plena execução do objeto, a data de emissão do atestado e a clara 
identificação do seu emitente (CPF, CNPJ, RAZÃO SOCIAL, TELEFONE dentre outros). 

 
11.1.5. – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 
modelo anexo ao Decreto Estadual n° 42.911, de 06/03/1998 (Anexo VI). 

b) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, onde se compromete a efetuar a entrega dos equipamentos, às suas expensas, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias uteis, bem como fornecer garantia pelos equipamentos pelo período de 
12 (doze) meses, mediante o envio da ordem de compra e da formalização do respectivo instrumento 
público de contrato (Anexo VII) 

c) Encartes, folders, prospectos e/ou outro documento equivalente que comprovem de 
forma clara e objetiva a completa especificação técnica da solução ofertada e que a mesma pertence a 
linha atual de produção de um mesmo fabricante e que não foi descontinuado. 

d) Cópia do certificado de qualidade ISO 9001:2000 fornecido pelo fabricante da 
solução ofertada, referente à linha dos produtos ofertados. 

e) Copia do certificado de conformidade com a Norma IEC 60950 (Safety of 
Information Technology Equipament Including Eletrical Business Equipament) fornecido pelo fabricante 
da solução ofertada. 

f) Copia do certificado de conformidade com a Norma CISPR22 - Classe B (Limits and 
Methods of Mesurement of Radio Interference Characteristics of Information Technology Equipament) 
para assegurar níveis de emissão eletromagnética, fornecido pelo fabricante da solução ofertada. 

g) Copia do certificado de conformidade EPEAT na categoria GOLD para fins de 
comprovar que o fabricante pratica ações e utiliza componentes no processo produtivo do equipamento 
que minimiza danos ao meio ambiente. A comprovação deverá ser efetuada pela apresentação de 
documento emitido especificamente para o modelo ofertado, obtido através do site: http://www.epeat.net 

h) Certificado, Declaração ou documento equivalente que ateste referida conformidade 
com a Normativa RoHS referente a redução / eliminação de materiais ambientalmente sensíveis, 
tocante ao equipamento (CPU), emitido pelo fabricante da solução ofertada. 

i) Declaração ou documento equivalente que ateste referida conformidade com as 
seguintes normas Ambientais:  Certificação Energy Star e Registro EPEAT fornecido pelo fabricante 
da solução ofertada. 

j) Declaração ou documento equivalente que comprove a existência, pelo fabricante da 
solução ofertada, de linha gratuita (0800) e site do fabricante para possíveis aberturas de chamados 
técnicos e download dos drivers pertinentes aos equipamentos. 

 
12.2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA 

                           12.2.1 – Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo 
de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do 
original para que seja autenticado pelo pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de 
sua apresentação; 

12.2.2 – NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU SOLICITAÇÃO 
DE DOCUMENTOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS ORA EXIGIDOS, inclusive no que se 
refere às certidões; 

12.2.3 – Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, 
esta Autarquia aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à 
data de apresentação das propostas; 

12.2.4 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
http://www.epeat.net/
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documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz; 

a) Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 
estabelecimentos, disposta nos itens 11.1.1 a 11.1.3. 

 
12.2.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a 

inabilitação do licitante. 
 
12.2.6. O pregoeiro ou a  Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na 

internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este 
meio eletrônico. 

 
 13 – IMPUGNAÇÕES AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1 – Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 

13.2 – Eventual impugnação DEVERÁ ser dirigida ao subscritor deste Edital e 
protocolada única e exclusivamente na Divisão de Expediente e SAC (Atendimento) deste órgão; 

13.2.1 – Admite-se impugnação por intermédio de ‘fac-símile’ e/ou ‘e-mail’ ficando a 
validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas; 

13.2.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, 
será designada nova data para a realização deste certame. 

13.3 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este 
Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

13.4 – Uma vez finalizada a etapa de negociação e devidamente apurada(s) a(s) 
empresa(s) considerada(s) como PRELIMINAR(ES) VENCEDORA(S) do certame, a(s) empresa(s) 
DEVERÁ(ÃO) ENCAMINHAR AO SAAE toda a DOCUMENTAÇÃO INTEGRAL DO CERTAME 
conforme item 8.11.2. Uma vez recebida e analisada toda a documentação, a mesma SERÁ 
IMEDIATAMENTE DISPONIBILIZADA DE FORMA INTEGRAL NO PORTAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO, BEM COMO NO SITIO ELETRÔNICO DA AUTARQUIA PARA VISTAS AOS 
INTERESSADOS, qual abrir-se-á o prazo 03 (três) dias uteis para a apresentação das razões, e desde 
logo, os demais licitantes intimados para apresentação de contrarrazões, em igual número de dias, qual 
o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade 
competente; 

 13.4.1 – A ausência de manifestação presente no item anterior, importará na 
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à(s) licitante(s) vencedora(s) e 
no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

13.4.2 – O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

13.4.3 – Os recursos devem ser protocolados na Divisão de Expediente e SAC, 
localizada na Rua José Bonifácio, n° 300, Centro, Amparo/SP ou excecionalmente aceitos através dos 
e-mails compras@saaeamparo.sp.gov.br e/ou smoraes@saaeamparo.sp.gov.br. 

 
14. DA CONTRATAÇÃO 
14.1 – Homologado o procedimento, o menor preço por item obtido no julgamento das 

propostas, será registrado em ata. 
14.2 – A Gerência de Suprimentos convocará o adjudicatário classificado em 

primeiro lugar para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
mailto:compras@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:smoraes@saaeamparo.sp.gov.br
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notificação, assinar o Instrumento Público de Contrato, cuja minuta integra este Edital, sob pena 
de decair do direito ao contrato, bem como aplicação de penalidade previstas em Edital. 

14.2.1 – O prazo para assinatura do Instrumento Público de Contrato poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Gerência de Suprimentos. 

14.3 – Não sendo assinado, poderá o órgão licitante convocar a outra proponente 
classificada, ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 7º da Lei 
Federal nº 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório. 

14.4 – Colhidas às assinaturas será providenciada a imediata publicação do extrato do 
contrato em imprensa oficial competente. 

14.5 – Durante a vigência do Instrumento Público de Contrato, a Administração do 
SAAE poderá convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar 
contrato e entregar os produtos no valor classificado, na seguinte hipótese: 

14.5.1 – Inexecução pelo primeiro colocado por qualquer motivo e consequentemente 
cancelamento do contrato, inclusive em caso fortuito ou de força maior. 

14.6 – Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 9.2 
para assinar o Instrumento Público de Contrato com o saldo do quantitativo e o período remanescente 
do Contrato anterior, onde e se couber. 

14.7 – O(s) detentor(es) do(s) Instrumento(s) Publico(s) de Contrato não se eximirão 
das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução contratual. 

14.8 – Constituem motivos para o cancelamento do Instrumento Público de Contrato as 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos artigos 16 e 
17 do Decreto Municipal nº 3.317, de 25 de fevereiro de 2008. 

14.9 – No caso de descumprimento do item 9.2 do Edital, sem justificativa aceita pela 
Autarquia, serão aplicadas as sanções previstas no item 13 do Edital. 

14.10 – Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 
documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá 
comprovar, previamente para assinatura do Instrumento Público de Contrato, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério 
desta Autarquia, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital; 

a) Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em 
sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de 
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, 
cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1; 

b) Na hipótese da primeira colocada não atender aos requisitos deste Edital, será 
convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação. 

14.12 – A(s) empresa(s) detentora(s) do contrato se obrigar-se-à(ão) a manter, durante 
toda a execução, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 
habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do 
contrato, algum documento perder a validade. 

 
14.13 – O CONTRATO FIRMADO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A 

CONTAR DE SUA ASSINATURA, ONDE O FORNECEDOR COMPROMETE-SE A ENTREGAR OS 
COMPUTADORES LICITADOS, BEM COMO FORNECER A GARANTIA E SUPORTE TÉCNICOS 
POR IGUAL PERÍODO. 
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15. DO PAGAMENTO 
15.1 - O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, do 

recebimento da nota fiscal, pelo setor de contabilidade cumulativamente ao RECEBIMENTO 
DEFINITIVO do objeto, pela Divisão de Informática, desta autarquia. 

15.1 – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 

15.2 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente 
regularização, que deverá ser encaminhada à Autarquia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

15.3 – Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo 
para pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação; 

15.4 A nota fiscal deverá conter dados para depósito (Banco, Agência, nº da conta 
corrente e número da Ordem da Ordem de Compra / Instrumento Público de Contrato e/ou documento 
equivalente); 

15.5. NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS BANCÁRIOS. 
15.6. Será somente aceita Nota Fiscal Eletrônica  
15.7 – As Notas Fiscais Eletrônicas deveram ser enviadas, como arquivo com 

extensão XML, para os e-mails contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br efribeiro@saaeamparo.sp.gov.br  
e smelo@saaeamparo.sp.gov.br  

 
15.8 – Não serão aceitos Boletos Bancários. 
16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
16.1 A despesa total onerará os recursos orçamentários e financeiros decorrentes da 

contratação do objeto deste pregão e correrão à conta da Categoria Econômica - FICHA 52. 
 
17. EXECUÇÃO E RECEBIMENTO. 

         17.1 - O fornecimento dos computadores serão efetuados mediante encaminhamento, 
pela Gerência de Suprimentos, de Ordem de Compra e formalização por instrumento público de 
contrato, que correspondem à autorização de entrega, devendo nela constar: especificação do produto, 
marca, quantitativo, local de entrega e preço unitário e total. 

  
17.1 – Os computadores DEVERÃO ser entregues no prazo MÁXIMO DE 20 (VINTE) 

DIAS ÚTEIS do recebimento da Ordem de Compra emitida pela Gerência de Suprimentos e 
formalização do instrumento publico de contrato.  

  
17.2 – Os computadores somente serão recebidos se estiverem plenamente de acordo 

com as especificações deste Edital, e se por ventura estiverem em desacordo ou irregulares com o 
especificado, DEVERÃO ser retirados, às expensas da empresa licitante e substituídos no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas neste edital 

 
17.3 – O objeto licitado será recebido da seguinte forma:  
a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com as especificações;  
b) DEFINITIVAMENTE, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, após a 

verificação das características, especificações, e consequente aceitação.  
c) – Durante a vigência do Instrumento Público de Contrato, seu detentor fica obrigada 

a prestar a garantia dos equipamentos adquiridos.   
d) – A fornecedora não poderá, sem motivo justo, devidamente comprovado e 

informado, recusar a fornecer, total ou parcialmente, o objeto licitado pelo SAAE.   

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
mailto:contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:efribeiro@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:smelo@saaeamparo.sp.gov.br
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17.4 – OS COMPUTADORES DEVERÃO SER ENTREGUES NA DIVISÃO DE 
INFORMÁTICA, SOB ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR DESIGNADO PELA AUTARQUIA 
ATRAVES DA GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA À RUA FLORIANO PEIXOTO S/N, 
CENTRO, AMPARO/SP, NOS PRAZOS ACIMA DESCRITOS, CORRENDO POR CONTA DA 
CONTRATADA AS DESPESAS DE SEGUROS, FRETE, TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIOS, ENTRE OUTROS, DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA 
LICITAÇÃO. 

 
17.5 – Somente serão recebidos os equipamentos que estiverem plenamente de 

acordo com as especificações deste Edital, seus anexos e da proposta apresentada pela Detentora do 
contrato.  

17.6 – A fornecedora deverá agendar a entrega dos equipamentos licitados pelo 
Telefone (19) 3808-8400, através de servidor designado pela autarquia.   

17.7 – O aceite/aprovação dos produtos pelo SAAE não exclui a responsabilidade civil do 
fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas 
neste edital. 

  
18 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
18.1 – Os preços ofertados NÃO SOFRERÃO REAJUSTES durante o prazo de 

vigência do contrato, salvo às exceções legais. 
 
19 – SANÇÕES  
19.1 – As penalidades as quais ficam sujeitas a ADJUDICANTE, em caso de 

inadimplência, são as seguintes:  
19.1.2 – Advertência;  
19.1.3 – Multa; e  
19.1.4 – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  
19.2 – Esta Autarquia utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros:  
19.2.1 – Nas inexecuções totais: multa indenizatória de até 30% (trinta por cento) 

sobre o valor global do contrato.  
19.2.2 – Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de 10% (dez por cento) a 30% 

(trinta por cento) sobre o valor global equivalente à obrigação inadimplida ou sobre o valor da 
adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos:  

a) Apresentação de declaração ou documentação falsa; 
b) Não manutenção da proposta; 
c) Comportamento Inidôneo;  
d) Realização de fraude fiscal. 
19.3 – O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data 

do recebimento da intimação, ou à critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor devido 
será descontado da importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, o valor será 
inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.  

19.3.1 - A empresa autuada poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias, 
ficando suspenso o prazo para pagamento até a decisão final emitida pelo pregoeiro. 

19.4 – Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor descrito 
na ordem de compra.  

19.5 – O não cumprimento injustificado das obrigações, por parte da(s) 
DETENTORA(S) DO(S) INSTRUMENTO(S) PUBLICO(S) DE CONTRATO, sujeitá-la-á(as), também, as 
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da lei nº 8.666/93 e art.7º da lei nº 10.520/02. 
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                  20 – CANCELAMENTO DO CONTRATO 
20.1 – O cancelamento do Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas 

hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias 
úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa: 

I – descumprir as condições do Edital, Anexos e Contrato; 
II – recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do 

artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
IV – for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
A comunicação do cancelamento do Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então 

por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos. 
No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessível  o  endereço  da  empresa 

Contratada, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial do Estado, por duas vezes 
consecutivas, considerando cancelado o Contrato a contar da última publicação. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 

com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamentos, nos termos do artigo 77 e 78 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
22 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
22.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.2 – O resultado do presente certame será divulgado no Jornal Oficial do Município 
ou Diário Oficial do Estado de São Paulo, de acordo com as disponibilidades das datas. 

22.3 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro. 
22.4 – É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase desta 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos 
previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação. 

22.5 – A Administração do SAAE poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o 
certame se constatado vício no seu processamento. 

22.6 – Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

22.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento. 

22.8 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo/SP. 

 
 

Amparo, 05 de Agosto de 2021 – assinado no original  
 
 

MARCELO JOSE VIAM RIBEIRO  
Superintendente – SAAE AMPARO 

 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP, PARA USO DO SAAE AMPARO, 
CONFORME EDITAL E ANEXOS. 

ITEM 1 

ESTAÇÃO DE TRABALHO — PARA DESENHO TÉCNICO 
QUANTIDADE: 03 

Especificações técnicas mínimas 
 
Gerais 
 Estas especificações atendem os requisitos mínimos para utilização de software de 
desenho técnico para o uso no departamento de engenharia. 
 
Processador 
Devera possui as especificações mínimas de: 
 

• Nº de núcleos de CPU 6 

• Nº de threads 6 

• Clock básico 3.0 GHz 

• Total de Cache 9MB 

• Litografia 14nm ou inferior 

• Arquitetura x86 

• Versão PCI Express PCIe® 3.0 

• TDP Padrão 65W 
 

 
Placa-mãe 
 Deverá ser desenvolvida ou projetada, modificada e licenciada pelo mesmo fabricante do 
equipamento ofertado. 
       A placa-mãe deverá possuir gravada a marca do fabricante do equipamento em forma de 
serigrafia. 
      Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome 
do fabricante do micro computador. 
      Deverá permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do equipamento. 
      Deverá possuir ferramentas de diagnóstico ou verificação da performance do disco rígido e 
memória, bem como informações detalhadas sobre equipamento. 
       Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia, a fim de reduzir os 
custos com eletricidade. 
        Deverá possuir no mínimo 06 (seis) portas USB, livres após a configuração final do 
equipamento, sendo, no mínimo, 04 (quatro) localizadas na parte traseira do gabinete, não sendo 
permitido uso de "hub" USB, ou conectores internos e/ou extensores de portas para atingir o 
número de portas solicitadas. 
       Deverá possuir 01 (uma) porta RJ-45, para conexão de rede on-board, que suportar taxa 
de transmissão de 10/100/1000 (rede gigabit). 
 Deverá possuir interface de som "on-board". Com conectores multimídia divididos 01 (um) 
Line-out na parte traseira do gabinete e 01 (um) Mic-in e 01 (um) Headphone-out na parte frontal 
do gabinete, para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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       Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica integrada com capacidade para alocar no 
mínimo 256 MB de memória com suporte a utilização de 02 (dois) monitores, podendo ser 
compartilhada com a memória principal. 
 O chipset deverá suportar disco padrão SATA III, M.2 além da atual geração do 
processador. 
 Deverá suportar a tecnologia dual channel e possuir no mínimo 02 (dois) slots. 
 Deverá suportar a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes), ou 
superior. 
 Deverá possuir 01 entrada PCI-e 3 de 16x. 
 
Memória RAM: 
 Deverá possuir memória mínima de 8 Gb (oito gigabytes) instalada, DDR4 com 2666 Mhz 
ou superior;   
Unidades de armazenamento e leitura óptica. 
 Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido sólido SSD, com capacidade mínima de 
256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes), padrão SATA III ou M.2. 
 Item opcional possuir 01 (uma) unidade óptica tipo DVD-RW, padrão SATA, interna ao 
gabinete. 
 Item opcional possuir 01 (uma) unidade de leitura de cartões, interna ao gabinete. 
 
Alimentação 
      Deverá possuir fonte de alimentação, com chaveamento automático de voltagem, 110/220 
Volts, com capacidade para suportar a máxima configuração do item cotado. 
      Deverá possuir tecnologia PFC - correção de fator de potência (ativo ou passivo), para 
evitar a perda de energia e eficiência mínima de 90%. 
 Deverá possuir certificação 80 Plus ou equivalente que comprove sua qualidade e 
eficiência. 
  
Gabinete 
       Deverá ser do tipo Small Form Factor. 
       Deverá possuir botão liga/desliga. 
       Deverá possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido. 
 Devera possuir no mínimo 01 (um) alto-falante interno 
      Deverá ter sistema de ventilação com entrada de ar frontal com saída exclusivamente pela 
parte traseira de forma a permitir o uso do monitor em cima do gabinete sem prejuízo do fluxo de 
ar, não sendo aceito gabinetes com saídas de ar laterais ou superiores. 
 Deverá possuir gravada a marca do fabricante do equipamento. 
 
Softwares 
      O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Pro 
em português do Brasil, instalado, ativado e devidamente licenciado em nome do contratante. 
 
Monitor 
        Monitor Padrão Widescreen. 
        Área visível diagonal mínima de 19 " (dezenove polegadas). 
        01 (uma) entrada do tipo VGA de 15 pinos. 

Possuir resolução nativa FullHD. 
Possuir recurso de plug and Play, 
Deverá possuir menu OSD com seleção de idioma e controles na tela. 

        Fonte de alimentação com comutação automática de voltagem 110/240 Volts. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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Teclado. 
       Devera ser fornecido 01 (um) teclado com no mínimo de 107 teclas, padrão ABNT II, com 
conector tipo USB ou PS/2. 
 Deverá possuir gravada a marca do fabricante do equipamento. 
 
Mouse Tipo óptico 
 
       Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento, O tipo de conexão deverá ser USB 
ou PS/2 e possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll" com 
resolução de no mínimo 400 dpi. 
       Deverá possuir gravada a marca do fabricante do equipamento. 
 
O fabricante 
        Devera dispor todo documentação em português, em papel ou CD-ROM. 
       Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, 
manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo próprio fabricante. 
 Condições gerais: Todos os componentes como: gabinete, monitor, teclado e mouse 
deverão ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado. 
       O equipamento ofertado deverá permanecer com sua total integridade mecânica e 
funcional, depois de montado e embalado, e submetido às vibrações especificadas que podem 
ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a utilização de 
qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das placas e conectores. 
       Deverá ser comprovado que o equipamento está em linha de produção do fabricante e não 
foi descontinuado. 
  O equipamento ofertado deverá pertencer à linha atual de produção de um mesmo 
fabricante. Isso deve ser comprovado na entrega da proposta técnica. 
       O fabricante do equipamento proposto deverá possuir certificado de qualidade ISO 
9001:2000 para o processo de fabricação da linha de produtos ofertados. 
 O equipamento ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade com a 
Norma IEC 60950 (Safety of Information Technology EquipamentIncluding Eletrical Business 
Equipament). 
       O equipamento ofertado deverá possuir certificado e estar em conformidade com a 
Norma CISPR22 - Classe B (Limits and Methods of Mesurement of Radio Interference 
Characteristics of InformationTechnology Equipament) para assegurar níveis de emissão 
eletromagnética. 
       O equipamento deverá ter certificado EPEAT na categoria GOLD, para assegurar que o 
fabricante pratica ações e utiliza componentes no processo produtivo do equipamento que 
minimiza danos ao meio ambiente. A comprovação deverá ser efetuada pela apresentação de 
documento emitido especificamente para o modelo ofertado, obtido através do site: 
http://www.epeat.net; - Conformidade com a normativa RoHS. 
       O equipamento (CPU) deve comprovar que foi desenvolvido em acordo com a normativa 
RoHS - referente a redução / eliminação de materiais ambientalmente sensíveis. 
       O equipamento proposto (microcomputador) deverá possuir garantia mínima de 12 (doze e 
seis) meses"on-site" para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. 
       Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no site 
do fabricante. 
       Deverá ser disponibilizado uma linha gratuita (0800) e site do fabricante para possíveis 
aberturas de chamados técnicos, essas informações deverão integrar a proposta técnica. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
http://www.epeat.net/
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 O equipamento precisa estar em conformidade com as seguintes normas Ambientais: 
Certificação Energy Star, Registro EPEAT.  

ITEM 2 

ESTAÇÃO DE TRABALHO — PADRÃO  
QUANTIDADE: 05 

Especificações técnicas mínimas 
 
Gerais 
 Estas especificações atendem os requisitos mínimos para utilização de software do dia a 
dia, pacote básico de edição de textos, planilhas e sistemas de controle integrado entre os 
departamentos para qual será destinado o uso. 
 
Processador 
Devera possui as especificações mínimas de: 
 

• Nº de núcleos de CPU 4 

• Nº de threads 8 

• Clock básico 3.6GHz 

• Total de Cache 6MB 

• Litografia 14nm ou inferior 

• Arquitetura x86 

• Versão PCI Express PCIe® 3.0 

• TDP Padrão 65W 
 

 
Placa-mãe 
 Deverá ser desenvolvida ou projetada, modificada e licenciada pelo mesmo fabricante do 
equipamento ofertado. 
       A placa-mãe deverá possuir gravada a marca do fabricante do equipamento em forma de 
serigrafia. 
      Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome 
do fabricante do micro computador. 
      Deverá permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do equipamento. 
      Deverá possuir ferramentas de diagnóstico ou verificação da performance do disco rígido e 
memória, bem como informações detalhadas sobre equipamento. 
       Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia, a fim de reduzir os 
custos com eletricidade. 
        Deverá possuir no mínimo 06 (seis) portas USB, livres após a configuração final do 
equipamento, sendo, no mínimo, 04 (quatro) localizadas na parte traseira do gabinete, não sendo 
permitido uso de "hub" USB, ou conectores internos e/ou extensores de portas para atingir o 
número de portas solicitadas. 
       Deverá possuir 01 (uma) porta RJ-45, para conexão de rede on-board, que suportar taxa 
de transmissão de 10/100/1000 (rede gigabit). 
 Deverá possuir interface de som "on-board". Com conectores multimídia divididos 01 (um) 
Line-out na parte traseira do gabinete e 01 (um) Mic-in e 01 (um) Headphone-out na parte frontal 
do gabinete, para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido. 
       Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica integrada com capacidade para alocar no 
mínimo 256 MB de memória com suporte a utilização de 02 (dois) monitores, podendo ser 
compartilhada com a memória principal. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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 O chipset deverá suportar disco padrão SATA III, M.2 além da atual geração do 
processador. 
 Deverá suportar a tecnologia dual channel e possuir no mínimo 02 (dois) slots. 
 Deverá suportar a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes), ou 
superior. 
 
Memória RAM: 
 Deverá possuir memória mínima de 8 Gb (oito gigabytes) instalada, DDR4 com 2666 Mhz 
ou superior;   
 
Unidades de armazenamento e leitura óptica. 
 Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido sólido SSD, com capacidade mínima de 
256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes), padrão SATA III ou M.2. 
 Item opcional possuir 01 (uma) unidade óptica tipo DVD-RW, padrão SATA, interna ao 
gabinete. 
 Item opcional possuir 01 (uma) unidade de leitura de cartões, interna ao gabinete. 
 
Alimentação 
      Deverá possuir fonte de alimentação, com chaveamento automático de voltagem, 110/220 
Volts, com capacidade para suportar a máxima configuração do item cotado. 
      Deverá possuir tecnologia PFC - correção de fator de potência (ativo ou passivo), para 
evitar a perda de energia e eficiência mínima de 90%. 
 Deverá possuir certificação 80 Plus ou equivalente que comprove sua qualidade e 
eficiência. 
  
Gabinete 
       Deverá ser do tipo Small Form Factor, ou ultracompacto. 
       Deverá possuir botão liga/desliga. 
       Deverá possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido. 
 Devera possuir no mínimo 01 (um) alto-falante interno 
      Deverá ter sistema de ventilação com entrada de ar frontal com saída exclusivamente pela 
parte traseira de forma a permitir o uso do monitor em cima do gabinete sem prejuízo do fluxo de 
ar, não sendo aceito gabinetes com saídas de ar laterais ou superiores. 
 Deverá possuir gravada a marca do fabricante do equipamento. 
 
Softwares 
      O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Pro 
em português do Brasil, instalado, ativado e devidamente licenciado em nome do contratante. 
 
Monitor 
        Monitor Padrão Widescreen. 
        Área visível diagonal mínima de 19 " (dezenove polegadas). 
        01 (uma) entrada do tipo VGA de 15 pinos. 

Possuir resolução nativa FullHD. 
Possuir recurso de plug and Play, 
Deverá possuir menu OSD com seleção de idioma e controles na tela. 

        Fonte de alimentação com comutação automática de voltagem 110/240 Volts. 
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Teclado. 
       Devera ser fornecido 01 (um) teclado com no mínimo de 107 teclas, padrão ABNT II, com 
conector tipo USB ou PS/2. 
 Deverá possuir gravada a marca do fabricante do equipamento. 
 
Mouse Tipo óptico 
       Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento, O tipo de conexão deverá ser USB 
ou PS/2 e possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll" com 
resolução de no mínimo 400 dpi. 
       Deverá possuir gravada a marca do fabricante do equipamento. 
 
O fabricante 
        Devera dispor todo documentação em português, em papel ou CD-ROM. 
       Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, 
manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo próprio fabricante. 
 Condições gerais: Todos os componentes como: gabinete, monitor, teclado e mouse 
deverão ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado. 
       O equipamento ofertado deverá permanecer com sua total integridade mecânica e 
funcional, depois de montado e embalado, e submetido às vibrações especificadas que podem 
ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a utilização de 
qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das placas e conectores. 
       Deverá ser comprovado que o equipamento está em linha de produção do fabricante e não 
foi descontinuado. 
  O equipamento ofertado deverá pertencer à linha atual de produção de um mesmo 
fabricante. Isso deve ser comprovado na entrega da proposta técnica. 
       O fabricante do equipamento proposto deverá possuir certificado de qualidade ISO 
9001:2000 para o processo de fabricação da linha de produtos ofertados. 
 O equipamento ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade com a 
Norma IEC 60950 (Safety of Information Technology EquipamentIncluding Eletrical Business 
Equipament). 
       O equipamento ofertado deverá possuir certificado e estar em conformidade com a 
Norma CISPR22 - Classe B (Limits and Methods of Mesurement of Radio Interference 
Characteristics of InformationTechnology Equipament) para assegurar níveis de emissão 
eletromagnética. 
       O equipamento deverá ter certificado EPEAT na categoria GOLD, para assegurar que o 
fabricante pratica ações e utiliza componentes no processo produtivo do equipamento que 
minimiza danos ao meio ambiente. A comprovação deverá ser efetuada pela apresentação de 
documento emitido especificamente para o modelo ofertado, obtido através do site: 
http://www.epeat.net; - Conformidade com a normativa RoHS. 
       O equipamento (CPU) deve comprovar que foi desenvolvido em acordo com a normativa 
RoHS - referente a redução / eliminação de materiais ambientalmente sensíveis. 
       O equipamento proposto (microcomputador) deverá possuir garantia mínima de 12 (doze e 
seis) meses"on-site" para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. 
       Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no site 
do fabricante. 
       Deverá ser disponibilizado uma linha gratuita (0800) e site do fabricante para possíveis 
aberturas de chamados técnicos, essas informações deverão integrar a proposta técnica. 

 O equipamento precisa estar em conformidade com as seguintes normas Ambientais: 
Certificação Energy Star, Registro EPEAT. 
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                             ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇO 
 
 

DADOS DO LICITANTE 

Razão Social: 

Endereço: 

CEP: Fone: IE: 

E-mail:  CNPJ:  
REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ O INSTRUMENTO PUBLICO DE CONTRATO: 
Nome: ........................................................................................................................................................... 
RG: ..................................................   CPF: ................................................................................................. 
Endereço Empresa: ...................................................................................................................................... 

DADOS COMPLEMENTARES – PRESTAÇÃO DE CONTAS (TCE/SP) 
Cargo/Qualificação do Responsável pela assinatura do Contrato/Ajuste: .......................................................... 
Endereço Residencial: ................................................................................................................................... 
E-mail Institucional: .............................................................................................................................. 
E-mail Pessoal: .................................................................................................................................... 

LOCAL DE ENTREGA: DE 2ª A 6ª FEIRA, DAS 8H ÀS 16H, DIVISÃO DE INFORMÁTICA, LOCALIZADA À RUA 
FLORIANO PEIXOTO, S/Nº, CENTRO, AMPARO/SP. 

 

 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO 
MARCA E 
MODELO 

VR. UNIT 
(R$) 

VR. TOTAL (R$) 

1 ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP – PARA DESENHO 
TECNICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E 
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONTIDAS 
NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.         

3,00 UN 

      

2 ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP - PADRÃO 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E DEMAIS 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONTIDAS NO ANEXO 
I – TERMO DE REFERENCIA.         

5,00 UN 

      
              

 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ __________________________________. 
 

✓ Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação 
de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 

 
PRAZO DE ENTREGA: Em até 20 (vinte) dias úteis a partir do recebimento da ordem de compra emitida 
pela Gerencia de Suprimentos / assinatura do contrato. 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
 
PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme item 15 do Edital. 
 
 
 
FORMA DE FATURAMENTO: Nota Fiscal Eletrônica de Produtos/Peças/equipamentos. 
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DECLARO que o preço acima indicado contempla TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, 
salários, recolhimentos previdenciários, fiscais, trabalhistas, materiais, transportes, despesas 
administrativas, seguro, frete e lucro. 
 
 

 
DECLARO, sob as penas da lei, que os equipamentos ofertados acima, bem como as condições de 
suporte e garantia atendem à todas as especificações exigidas neste anexo e instrumento convocatório, em 
sua integra. 
 
 

 
___________, em _____ de ___________ de 2021. 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
NOME, RG, CARGO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
                                              (COM FIRMA RECONHECIDA) 

 
 
 

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 o Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

de Amparo em licitação na modalidade PREGÃO Nº 11/2021 - ELETRÔNICO, podendo formular 

lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir 

de recursos em todas as fases licitatórias. 

 
 
 

______________________, em _____ de ______________de 2021. 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do(a) Outorgante 

 
 Nome: 
 R.G.: 
 Cargo:   

 
 
 
 

Deverá acompanhar a Carta de Credenciamento ou procuração: 

• Cópia do Estatuto ou Contrato Social da empresa proponente (original ou cópia autenticada, 
por cartório competente ou servidor da Autarquia); 

• Carteira de identidade ou documento equivalente do(a) credenciado(a) que será solicitado no 
momento do credenciamento. 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
Eu_____________________ (nome completo), RG n° _____________, representante 

legal da _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° __________ 

Endereço ___________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre 

plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do 

PREGÃO Nº 11/2021 - ELETRÔNICO, realizado pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame, bem como 

que não há qualquer punição de suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Municipalidade, ou declaração de inidoneidade para contratar com Administração Pública. 

 
 
 
 

_________________, em ___ de _________ de 2021. 
 
 
 

__________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 Nome: 
 R.G.: 
 Cargo:   
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 
 
 

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

previstas neste ato convocatório, que a empresa ___________________________ (denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________________ é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/06 e 

147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO Nº 11/2021 - 

ELETRÔNICO, realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos. 

 
 
 
 

_________, em ________________ de 2021. 
 
 
 
 

______________________________________ 
Representante legal 

 
 
  Nome: 
  R.G.: 
  Cargo:   
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
 
 
 
 
 

  Eu _______________________ (nome completo), representante legal da empresa 

______________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do PREGÃO Nº 

11/2021 - ELETRÔNICO, Serviço Autônomo de Água e Esgotos, declaro, sob as penas da lei, 

que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de 22 de novembro de 1989, 

a__________________________ (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal. 

 
 
 

 
 

_____________, em ____ de ______________ de 2021. 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Representante Legal 

  
 
 
 Nome: 
 R.G.: 
 Cargo:   
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ANEXO VII –MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE ENTREGA     
DOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DA GARANTIA 

 
 
 
 
 
 

Eu _______________________ (nome completo), representante legal da empresa 
______________________ (razão social), CNPJ sob o nº ________________________, 
interessada em participar do PREGÃO Nº 11/2021 - ELETRÔNICO do Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Amparo/SP, declaro, sob as penas da lei, que nos comprometemos a efetuar a 
entrega dos equipamentos licitados pelo presente certame, às nossas expensas, no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias uteis, bem como fornecer a garantia pelos equipamentos pelo período de 12 
(doze) meses, mediante o envio da ordem de compra e da formalização do respectivo instrumento 
publico de contrato.  
 
 
 
 
 

 
 

_____________, em ____ de ______________ de 2021. 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Representante Legal 

  
 
 
 Nome: 
 R.G.: 
 Cargo:   
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ANEXO VIII  – MINUTA DO INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONTRATO  
 

Autorizado no Processo Administrativo nº 001461/2021 
______________________________________________________________________________________ 

INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONTRATO N° XX/2021 - PREGÃO N° 11/2021 (ELETRONICO) 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
DE AMPARO - SAAE, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA/FORNECEDORA A 
EMPRESA ___________ PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP, PARA USO 
DO SAAE AMPARO, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Aos ____ dias do mês de _______do corrente ano de 2021, neste município de Amparo, Estado 
de São Paulo, na sede da Administração do S.A.A.E. – Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Amparo - SAAE, compareceram as partes, de um lado, o “SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTOS DE AMPARO - S.A.A.E.”, ente autárquico municipal, com sede nesta cidade de 
Amparo, Estado de São Paulo, à Rua José Bonifácio nº 300 Centro, inscrito no CNPJ sob nº 
43.467.992/0001-74, neste ato representado por seu SUPERINTENDENTE, Sr. MARCELO JOSE 
VIAM RIBEIRO brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 293.620.581 e CPF nº 
259.681.058-10, adiante designado “CONTRATANTE”, e de outro lado, a empresa, 
_________________ com sede em _____________ à ______________ inscrita no CNPJ sob nº 
______________, Inscrição Estadual nº ______________, neste ato representada por seu 
______________, Sr(a). ______________, (qualificação), portador(a) da Cédula de Identidade RG 
nº __________ inscrito(a) no CPF sob o nº __________ residente e domiciliado(a) na cidade de 
__________, à Rua __________ nº _________, adiante designada “FORNECEDORA” e perante 
as testemunhas ao final nomeadas e assinadas, têm entre si justa e contratada a aquisição do 
objeto de acordo com o Pregão n° 11/2021 - Eletrônico, consoante do Processo Administrativo n° 
001461/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

DO OBJETO: 

                                 CLÁUSULA PRIMEIRA - A “CONTRATADA” obriga-se a entregar o objeto 
constante da proposta apresentada no procedimento licitatório, PREGÃO ELETRONICO N° 
11/2021, do qual foi julgada vencedora nos termos do Parecer do Pregoeiro e equipe de apoio, 
com a respectiva Adjudicação e correspondente Homologação pela Superintendência, consoante 
os expressos termos contidos no processo Administrativo nº 001461/2021, do “CONTRATANTE” 
e consistente na AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP, PARA USO DO SAAE 
AMPARO, CONFORME EDITAL E ANEXOS 
 

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 
 

 CLÁUSULA SEGUNDA - O presente instrumento público de contrato será 
regido pelo disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com todas as alterações nela 
introduzidas posteriormente e demais itens do edital. 
 
 DOS PREÇOS: 
 
    CLÁUSULA TERCEIRA - O preço global para a aquisição do objeto licitado 
neste certame é de R$ _______,___ (_________)  estando nele consignado TODOS OS CUSTOS 
DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, 
INCLUINDO ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIOS, 
RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, TRABALHISTAS, MATERIAIS, 
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TRANSPORTES, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LUCRO, conforme 
abaixo: 
 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO 
MARCA E 
MODELO 

VR. UNIT 
(R$) 

VR. TOTAL (R$) 

1 ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP – PARA DESENHO 
TECNICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E 
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONTIDAS 
NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.         

3,00 UN 

      

2 ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP - PADRÃO 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E DEMAIS 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONTIDAS NO ANEXO 
I – TERMO DE REFERENCIA.         

5,00 UN 

      
              

 
DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO  

CLAUSULA QUARTA - O fornecimento dos computadores serão efetuados mediante 
encaminhamento, pela Gerência de Suprimentos, de Ordem de Compra e formalização por 
instrumento público de contrato, que correspondem à autorização de entrega, devendo nela constar: 
especificação do produto, marca, quantitativo, local de entrega e preço unitário e total.  

4.1 – Os computadores DEVERÃO ser entregues no prazo MÁXIMO DE 20 (VINTE) 
DIAS ÚTEIS do recebimento da Ordem de Compra emitida pela Gerência de Suprimentos e 
formalização do instrumento publico de contrato.   

4.2 – Os computadores somente serão recebidos se estiverem plenamente de acordo 
com as especificações deste Edital, e se por ventura estiverem em desacordo ou irregulares com o 
especificado, DEVERÃO ser retirados, às expensas da empresa licitante e substituídos no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas neste edital 

 
4.3 – O objeto licitado será recebido da seguinte forma:  
a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com as especificações;  
b) DEFINITIVAMENTE, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, após a 

verificação das características, especificações, e consequente aceitação.  
c) – Durante a vigência do Termo de contrato, sua detentora fica obrigada a prestar a 

garantia dos equipamentos adquiridos..   
d) – A fornecedora não poderá, sem motivo justo, devidamente comprovado e 

informado, recusar a fornecer, total ou parcialmente, o objeto licitado pelo SAAE.  
  
4.4 – OS COMPUTADORES DEVERÃO SER ENTREGUES NA DIVISÃO DE 

INFORMÁTICA, SOB ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR DESIGNADO PELA AUTARQUIA 
ATRAVES DA GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA À RUA FLORIANO PEIXOTO S/N, 
CENTRO, AMPARO/SP, NOS PRAZOS ACIMA DESCRITOS, CORRENDO POR CONTA DA 
CONTRATADA AS DESPESAS DE SEGUROS, FRETE, TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS 
E PREVIDENCIÁRIOS, ENTRE OUTROS, DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA 
LICITAÇÃO. 

 
4.5 – Somente serão recebidos os equipamentos que estiverem plenamente de acordo 

com as especificações deste Edital, seus anexos e da proposta apresentada pela Detentora do 
contrato.  
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4.6 – A fornecedora deverá agendar a entrega dos equipamentos licitados pelo 
Telefone (19) 3808-8400, através de servidor designado pela autarquia.   

4.7 – O aceite/aprovação dos produtos pelo SAAE não exclui a responsabilidade civil 
do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações 
estabelecidas neste edital. 

 
      DO PAGAMENTO: 
     

CLÁUSULA QUINTA - O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 
(TRINTA) DIAS, do recebimento da nota fiscal, pelo setor de contabilidade cumulativamente ao 
RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto, pela Divisão de Informática, desta autarquia. 

5.1 – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados 
ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 

5.2 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente 
regularização, que deverá ser encaminhada à Autarquia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

5.3 – Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo 
para pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação; 

5.4 A nota fiscal deverá conter dados para depósito (Banco, Agência, nº da conta 
corrente e número da Ordem de Serviço); 

5.5. NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS BANCÁRIOS. 
5.6. Será somente aceita Nota Fiscal Eletrônica  
5.7 – As Notas Fiscais Eletrônicas deveram ser enviadas, como arquivo com extensão 

XML, para o e-mails contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br e efribeiro@saaeamparo.sp.gov.br e 
smelo@saaeamparo.sp.gov.br  

 
DO PRAZO CONTRATUAL E OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
   CLÁUSULA SEXTA – ESTE INSTRUMENTO PUBLICO DE CONTRATO 

TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES), A CONTAR DE SUA ASSINATURA, ONDE O 
FORNECEDOR COMPROMETE-SE A ENTREGAR OS COMPUTADORES LICITADOS, BEM 
COMO FORNECER A GARANTIA E SUPORTE TÉCNICOS POR IGUAL PERÍODO. 
       

CLAUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES: 
 

7. DA FORNECEDORA: 
7.1 - Fornecer o objeto na forma ajustada em sua integra, 

7.2 Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
decorrentes da execução do fornecimento do objeto licitado. 

7.3 -  manter durante toda a execução do termo de contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

7.4 - apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos 
que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais. 

7.5 - ATENDER PLENAMENTE e RIGOROSAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS E 
CONDIÇÕES EXPOSTAS NO ANEXO I – Termo de Referência deste Edital. 
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7.6. DO CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Prover todas as informações necessárias à Fornecedora, para a correta e 

consequente consumação da entrega/prestação dos serviços, acompanhamento, acionamento 
para execução da garantia se necessário, assim como outros assuntos que sejam pertinentes.  

 
DA GARANTIA  

 
CLÁUSULA OITAVA - Os equipamentos e periféricos licitados deverão estar em 

conformidade com as condições constantes do Anexo I – Termo de referência e demais cláusulas 
contratuais, tendo seu inicio a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos equipamentos 
pela autarquia. 

 
8.1 -  Durante o prazo de vigência da garantia, as peças ou serviços que vierem a 

apresentar vícios, defeitos ou incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem onus para esta 
Autarquia.  

 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: 

   CLÁUSULA NONA - As despesas com a execução do presente instrumento Público 
de Contrato correrão à conta das seguintes  dotações orçamentárias: FICHA XXX. 
  DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:  
   CLÁUSULA DÉCIMA  - Na eventualidade de ocorrer modificações no objeto, as 
partes convencionam aditamento do mesmo, conforme o permitido no artigo 65, da lei nº 8.666 de 
21-06-1993, com as alterações posteriores nela introduzidas e demais itens do edital. 

 
   DAS PENALIDADES: 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  As penalidades as quais ficam sujeitas a 
FORNECEDORA em caso de inadimplência ou irregularidades, e ainda, pelo não 
cumprimento de quaisquer das exigências legais ou das condições pactuadas, são as 
seguintes: 

11.1 -  Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será 
registrada no Cadastro de Fornecedores do SAAE de Amparo; 

                 11.2 -  Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso no 
fornecimento do objeto, ou execução da garant ia,  calculada sobre seu valor tota l global, 
até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” desta 
cláusula; 

11.3 -  Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total global do Contrato, 
na hipótese do não cumprimento das obrigações assumidas; 

11.4 - Cancelamento da compra, Rescisão do Termo de Contrato e 
suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Amparo, bem como o impedimento de 
com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento da Ordem de 
Compra, sem prejuízo de aplicação da multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do 
contrato. 

                  Parágrafo Primeiro: As multas serão aplicadas após regular processo 
administrativo, descontadas dos créditos da empresa Contratada ou, se for o caso, cobrada 
administrativa ou judicialmente. 

                  Parágrafo Segundo: As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção 
administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa Contratada d a  
reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE de 
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Amparo. 
Parágrafo Terceiro: As penalidades são independentes e a aplicação de uma 

não exclui a das demais, quando cabíveis. 

                   Parágrafo Quarto: De acordo com o item “e”, a FORNECEDORA devidamente 
notificada que não apresentar a documentação no prazo estipulado terá os valores 
proporcionalmente retidos, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para a comprovação do 
recolhimento ou apresentação de defesa. Decorrido o prazo sem o cumprimento da 
obrigação, o deferimento da defesa fica autorizado ao CONTRATANTE à efetiva retenção e 
propositura da demanda judicial cabível. 
 

11.5 – Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor 
adjudicado em contrato. 

 
                   11.6 – O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da 
FORNECEDORA, sujeitá-la-á, também, as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da lei nº 
8.666/93 e art.7º da lei nº 10.520/02. 

 
                        DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O não cumprimento pela "FORNECEDORA” de 
quaisquer das obrigações assumidas com este instrumento público de contrato, salvo motivo de 
força maior ou casos fortuitos, devidamente caracterizados e aceitos pelo "CONTRATANTE", 
acarretará a rescisão imediata e unilateral do mesmo, independentemente de qualquer 
interpelação judicial ou extra judicial e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Décima Primeira 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 

rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamentos, nos termos do 
artigo 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
DO FORO: 

   CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As partes elegem o Foro da Comarca de 
Amparo, Estado de São Paulo, para qualquer Ação oriunda deste instrumento de contrato, 
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
NADA MAIS. Lido e achado conforme vai o presente instrumento público de 

contrato, assinado pelas partes inicialmente nomeadas e qualificadas, na presença de 
testemunhas. 

Amparo, xxx de xxx de 2021. 

________________________________________ 
Superintendência 

_________________________________________ 
EMPRESA 

Testemunhas: 
1 - RG_________________________________________                               2 - RG_________________________________________ 

_________________________________________ 
Procurador – SAAE Amparo 
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