
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200009 - ETICE/DITEC

PROCESSO Nº 063926162020

UASG: 943001

 NÚMERO COMPRASNET: 1455/2020

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO DO CEARÁ -  ETICE ,  por  interméio  ́o
pregoeiro e ́o membro ́a equipe ́e apoio ́esignáos por ato ́o Governáor ́o Estáo, que ora
integra os autos, torna pubbico que reabizara bicitaço na móabíáe PREGÃ, para REGISTR̃
DE PREC̃, na forma ELETRÔIICA.

1. DO TIPO: Menor Preco.

2. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcebáa.

3. DA BASE LEGAL: Lei Féerab nº 10.520, ́e 17 ́e jubho 2002, Lei Iompbementar Féerab  nº
123, ́e 14 ́e ́ezembro ́e 2006, Lei Iompbementar Estáuab nº 65, ́e 3 ́e janeiro ́e 2008, Lei
Iompbementar Estáuab nº 134, ́e 7 ́e abrib ́e 2014, Decretos Estáuais nº 32.718, ́e 15 ́e
junho ́e 2018, nº 32.824 ́e 11 ́e outubro ́e 2018, nº 33.326, ́e 29 ́e outubro ́e 2019,  nº
27.624, ́e 22 ́e novembro 2004 e subsíiariamente a Lei Féerab nº 13.303, ́e 30 ́e junho ́e
2016, Regubamento ́e Licitacões e Iontratacões ́a ETIIE e o ́isposto no presente éitab e seus
anexos.

4. OBJETO: Registro ́e Precos para aquisiço ́e ́ispositivos móveis com sistema ́e proteço
́e ́áos,  ́e acoŕo com as especificacões e quantitativos  previstos  no CAnexo I  -  Termo ́e
Referência ́este éitab.

5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZACÃO E DO PREGOEIRO

5.1.  ̃  éitab  esta  ́isponíveb  gratuitamente  nos  sítios  www.portabcompras.ce.gov.br  e
www.comprasnet.gov.br.

5.2.  ̃  certame  sera  reabizáo  por  meio  ́o  sistema  Iomprasnet,  no  eńereco  ebetrônico
www.comprasnet.gov.br, peba pregoeira  AURÉLIA FIGUEIRED̃ GURGEL, tebefone: (85) 3459-
6368.

6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

6.1. ÎÍIĨ D̃ CAĨLHIMÊT̃ DCAS PR̃P̃STCAS:  11/11/2020

6.2. DCATCA DE CABERTURCA DCAS PR̃P̃STCAS:        23/11/2020, às 09h

6.3. ÎÍIĨ DCA SESSÃ DE DISPUTCA DE PREC̃S:   23/11/2020, às 09h

6.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para tóas as referências ́e tempo utibizáas pebo sistema sera
observáo o horario ́e Brasíbia - DF.

6.5. ̂a hipótese ́e ņo haver expéiente ou ocorreńo quabquer fato superveniente que impeca a
reabizaço ́o certame na ́ata prevista, a sesşo sera remarcáa, para no mínimo 48h (quarenta
e oito horas) a contar ́a respectiva ́ata, exceto quańo remarcáa automaticamente pebo próprio
sistema ebetrônico.

7. DO ENDERECO E HORÁRIO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTACÃO

7.1. Ientrab ́e Licitacões - PGE, CAv. Dr. Jose Martins Rórigues, nº 150, Bairro: Éson Queiroz,
Fortabeza - Ieara, IEP: 60.811-520, ÎPJ nº 06.622.070.0001-68.

7.2. Horario ́e expéiente ́a Ientrab ́e Licitacões: ́as 8h às 12h e ́e 14h às 18h.

8. DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS
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8.1. CAs ́espesas ́ecorrentes ́a CAta ́e Registro ́e Precos correŗo peba fonte ́e recursos ́a
ETIIE, e ́os ́emais órģos/entíáe interessáos, a serem informáas quańo ́a bavratura ́o
contrato.

9. DA PARTICIPACÃO

9.1. ̃s interessáos em participar ́este certame ́eveŗo estar créenciáos junto ao portab ́e
compras ́o Governo Féerab.

9.1.1. CAs regras para créenciamento estaŗo ́isponíveis no sítio constante no subitem 5.2. ́este
éitab.

9.2.  Tratańo-se  ́e  microempresas,  empresas  ́e  pequeno  porte  e  as  cooperativas  que  se
enquárem nos termos ́o art. 34, ́a Lei Féerab n° 11.488/2007, e que ņo  se encontram em
quabquer ́as excbusões rebacionáas no § 4º ́o artigo 3º ́a Lei Iompbementar nº 123/2006,
́eveŗo ́ecbarar no Sistema Iomprasnet  para o exercício ́o tratamento jurí́ico simpbificáo e
́iferenciáo previsto em Lei.

9.3. CA participaço impbica a aceitaço integrab ́os termos ́este éitab.

9.4. É vedada a participação nos seguintes casos:

9.4.1. Que estejam em estáo ́e insobvência civib, sob processo ́e fabência, ́issobuço, fuşo,
cişo, incorporaço e biquíaço.

9.4.2. Iujo áministráor ou sócio ́etentor ́e mais ́e 5% (cinco por cento) ́o capitab sociab seja
́iretor ou empregáo ́a ETIIE.

9.4.3.  Suspensas temporariamente  ́e participar  ́e bicitaço  e  impéías ́e  contratar  com a
CÁministraço.

9.4.4.  Decbaráas  iníôneas  peba  CÁministraço  Pubbica,  enquanto  peŕurarem  os  motivos
́eterminantes ́esta cońiço.

9.4.5. Estrangeiras ņo autorizáas a comerciabizar no país.

9.4.6.  Iujo  estatuto  ou  contrato  sociab,  ņo  incbua  no  objetivo  sociab  ́a  empresa,  ativíáe
compatíveb com o objeto ́o certame.

9.4.7. Ionstituí́a por sócio ́e empresa que estiver suspensa, impéía ou ́ecbaráa iníônea.

9.4.8. Iujo áministráor seja sócio ́e empresa suspensa, impéía ou ́ecbaráa iníônea.

9.4.9.  Ionstituí́a  por  sócio  que  tenha  sío  sócio  ou  áministráor  ́e  empresa  suspensa,
impéía ou ́ecbaráa iníônea, no períóo ́os fatos que ́eram ensejo à sanço.

9.4.10. Iujo áministráor tenha sío sócio ou áministráor ́e empresa suspensa, impéía ou
́ecbaráa iníônea, no períóo ́os fatos que ́eram ensejo à sanço.

9.4.11. Que tiver, nos seus quáros ́e ́iretoria, pessoa que participou, em raz̧o ́e víncubo ́e
mesma natureza, ́e empresa ́ecbaráa iníônea.

9.4.12. Empregáo ou ́irigente ́a ETIIE, como pessoa física.

9.4.13. Quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

9.4.13.1. Dirigente  ou  empregáo  ́a  ETIIE,  neste  ubtimo  caso  quańo  as  atribuicões  ́o
empregáo envobvam a atuaço na area responsaveb peba bicitaço ou contrataço.

9.4.13.2. CAutoríáe ́o ente pubbico a que a ETIIE esteja vincubáa.

9.4.14. Iujo proprietario, mesmo na cońiço ́e sócio, tenha termináo seu prazo ́e gesţo ou
rompío seu víncubo com a ETIIE ha menos ́e 6 (seis) meses.
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9.4.15.  Possuam  entre  seus  ́irigentes,  gerentes,  sócios,  responsaveis  begais  ou  tecnicos,
membros ́o consebho tecnico, fiscab, consubtivo, ́ebiberativo ou áministrativo, quabquer pessoa
que seja membro ́a CÁministraço ́a ETIIE.

9.4.16. Sob a forma ́e consórcio, quabquer que seja sua constituiço.

9.4.17. CAs justificativas para a véaço ́a participaço ́e Ionsórcios esţo a seguir ́escritas.

9.4.17.1. CA véaço ́e participaço ́e Ionsórcios ́e empresas ́eve bevar em consíeraço que
a Jurisprúência ́o Tribunab ́e Iontas ́a Uni̧o, no CAcóŗ́o ́e nº 2303/2015, ́ecíiu que a
possibibíáe ́e consórcio e um ato ́iscricionario ́a CÁministraço Pubbica, ou seja, e facubtáo à
ETIIE a opço ́e permitir ou ņo o consórcio nas bicitacões, conforme os termos ́o voto: “CA
jurisprúência consobíáa ́esta Iorte consíera que a opço em permitir ou ņo a associaço
́as bicitantes em consórcio fica ao abvério ́o áministráor”.

9.4.17.2. CA ausência ́e consórcio ņo trara prejuízos à competitivíáe ́o certame, visto que, em
regra, a formaço ́e consórcios e ámitía em casos especiais, ońe empresas ņo costumam
ateńer ińivíuabmente o objeto bicitáo em raz̧o ́e sua compbexíáe, o que ņo ocorre no
caso concreto, teńo em vista que, quańo ́a obtenço ́as propostas, para composiço ́o mapa
́e precos, ņo houve ́ificub́áe; ou seja, o éitab ņo traz em seu Termo ́e referência nenhuma
característica própria que justificasse a ámisşo ́e empresas em consórcio.

9.4.17.3.  Portanto,  a ámisşo ́e consórcio  no caso concreto atentaria  contra o  princípio  ́a
competitivíáe, pois permitiria, com o avab ́o Estáo, a uni̧o ́e concorrentes que póeriam
muito bem ́isputar entre si, viobańo, por via transversa, o princípio ́a competitivíáe, atingińo
aińa a vantajosíáe buscáa peba CÁministraço.

9.4.17.4.  Ressabte-se que a ́ecişo com rebaço à véaço à participaço ́e consórcios visa
exatamente  afastar  a  restriço  à  competiço,  na  méía  que  a  reuni̧o  ́e  empresas  que,
ińivíuabmente,  póeriam  prestar  os  servicos,  réuziria  o  numero  ́e  bicitantes  e  póeria,
eventuabmente,  proporcionar  a  formaço  ́e  conbuios/carteis  para  manipubar  os  precos  nas
bicitacões.

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACÕES

10.1.   ̃s péíos ́e escbarecimentos e impugnacões referentes ao processo bicitatório ́eveŗo
ser enviáos ao pregoeiro, ate 3 (três) ́ias uteis anteriores à ́ata fixáa para abertura ́a sesşo
pubbica, excbusivamente por meio ebetrônico, no eńereco bicitacao@pge.ce.gov.br, ate as 17:00,
no horario oficiab ́e Brasíbia - DF. Ińicar o nº ́o Preģo e o Pregoeiro responsaveb.

10.1.1. Iabera ao Pregoeiro, auxibiáo pebos responsaveis peba ebaboraço ́este Éitab e seus
anexos,  ́ecíir  sobre  a  impugnaço  no  prazo  ́e  ate  ́ois  ́ias  uteis  contáos  ́a  ́ata  ́e
recebimento ́o péío ́esta.

10.2. ̧̂o seŗo conhecías as impugnacões apresentáas fora ́o prazo begab e/ou subscritas por
representante ņo habibitáo begabmente.

10.3. CAs respostas aos péíos ́e escbarecimentos e impugnacões seŗo ́ivubgáas no sistema e
vincubaŗo os participantes e a áministraço.

10.4. CAcobhía a impugnaço contra este éitab, sera ́esignáa nova ́ata para a reabizaço ́o
certame, exceto se a abteraço ņo afetar a formubaço ́as propostas.

11. DA HABILITACÃO

11.1.  CA bicitante que for cáastráa no Sistema ́e Iáastramento Unificáo ́e Fornecéores -
SIICAF, ́o Governo Féerab ou Iertificáo ́e Registro Iáastrab (IRI) emitío peba Secretaria ́o
Pbanejamento e Gesţo (SEPLCAG), ́o Estáo ́o Ieara, ficara ́ispensáo ́a apresentaço ́os
́ocumentos ́e habibitaço que constem no SIICAF ou IRI.
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11.1.1. CA Ientrab ́e Licitacões verificara ebetronicamente a situaço cáastrab, caso esteja com
abgum(ns) ́ocumento(s) vencío(s), a bicitante ́evera apresenta-bo(s) ́entro ́o prazo ́e vabíáe,
sob pena ́e inabibitaço, sabvo aquebes acessíveis para consubtas em sítios oficiais que póeŗo
ser consubtáos pebo pregoeiro.

11.1.2. Existińo restriço no cáastro quanto ao ́ocumento ́e registro ou inscriço em entíáe
profissionab competente, este ́evera ser apresentáo em situaço regubar,  exceto quańo ņo
exigío na quabificaço tecnica.

11.1.3. É ́ever ́a bicitante atuabizar previamente os ́ocumentos constantes no SIICAF ou IRI
para que estejam vigentes na ́ata ́a abertura ́a sesşo pubbica.

11.2. Iomo cońiço previa ao exame ́a ́ocumentaço ́e habibitaço ́a bicitante ́etentora ́a
proposta cbassificáa em primeiro bugar,  o pregoeiro verificara o eventuab ́escumprimento ́as
cońicões  ́e  participaço,  especiabmente  quanto  à  existência  ́e  sanço  que  impeca  a
participaço no certame ou a futura contrataço, méiante consubta em sites oficiais.

11.2.1.  Ionstatáa  a  existência  ́e  sanço  e/ou  eventuab  ́escumprimento  ́as  cońicões  ́e
participaço, o pregoeiro reputara a bicitante inabibitáa.

11.3. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

a) Registro Iomerciab no caso ́e empresa ińivíuab.

b) CAto constitutivo, estatuto ou contrato sociab em vigor, ́evíamente registráo, em se tratańo ́e
sociéáes comerciais  e,  no caso ́e sociéáes por acões,  ́ocumentos ́e ebeiço ́e seus
áministráores.

c) Inscriço ́o ato constitutivo, no caso ́e sociéáes civis, acompanháa ́e prova ́e ́iretoria
em exercício.

́)  Decreto  ́e  autorizaço,  em  se  tratańo  ́e  empresa  ou  sociéáe  estrangeira  em
funcionamento no país, e ato ́e registro ou autorizaço para funcionamento expéío pebo órģo
competente.

e) Iéuba ́e íentíáe, em se tratańo ́e pessoa física.

11.4. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:

a) Prova ́e inscriço no Iáastro ̂acionab ́e Pessoa Jurí́ica (ÎPJ).

b)  Iertificáo ́e Regubaríáe ́o FGTS -  IRF,  perante o Fuńo ́e Garantia  por  Tempo ́e
Servico, atuabizáo.

c) Prova ́e regubaríáe para com as Fazeńas: Féerab (Iertí̧o ̂egativa ́e Debitos Rebativos
aos Tributos Féerais e à Dívía CAtiva ́a Uni̧o), Estáuab e Municipab ́o ́omicíbio ou sée ́a
bicitante, ́evíamente atuabizáa.

́)  Prova  ́e  inexistência  ́e  ́ebitos  ináimpbíos  perante  a  Justica  ́o  Trababho,  méiante
apresentaço  ́e  certí̧o  negativa,  nos  termos  ́o Títubo  VII-CA ́a  Ionsobíaço  ́as Leis  ́o
Trababho, aprováa pebo Decreto-Lei nº 5.452, ́e 1º ́e maio ́e 1943, e consíerańo o ́isposto
no art. 3º ́a Lei nº 12.440, ́e 7 ́e jubho ́e 2011.

11.4.1. ̂o caso ́e pessoa física, esta ́evera apresentar o Iáastro ́e Pessoas Físicas (IPF),
ficańo ́ispensáa a apresentaço ́os  ́ocumentos “a” e “b” ́o item 11.4. ́este éitab.

11.4.2. CAs Microempresas e Empresas ́e Pequeno Porte ́eveŗo encaminhar a ́ocumentaço
́e habibitaço, aińa que haja abguma restriço ́e regubaríáe fiscab e trababhista, nos termos ́o
art. 43, § 1º ́a LI nº 123, ́e 2006.

11.4.2.1.  Haveńo  restriço  quanto  à  regubaríáe  fiscab  e  trababhista  ́a  microempresa,  ́a
empresa ́e pequeno porte ou ́a cooperativa que se enquáre nos termos ́o art.  34, ́a Lei
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Féerab nº 11.488/2007, sera asseguráo o prazo ́e  5 (cinco) ́ias uteis, contáos a partir ́e
́ecbaráa  a  vencéora,  para  a  regubarizaço  ́o(s)  ́ocumento(s),  póeńo  tab  prazo  ser
prorrogáo por iguab períóo, conforme ́ispõe a Lei Iompbementar nº 123/2006.

11.4.2.2. CA ņo comprovaço ́a regubaríáe fiscab e trababhista, ate o finab ́o prazo estabebecío,
impbicara  na  ́ecáência  ́o  ́ireito,  sem  prejuízo  ́as  sancões  cabíveis,  seńo  facubtáo  ao
pregoeiro convocar as bicitantes remanescentes, por oŕem ́e cbassificaço.

11.4.3. Para os estáos e municípios que emitem prova ́e regubaríáe fiscab em separáo, as
proponentes ́eveŗo apresentar as respectivas certíões.

11.5. A documentação relativa à qualificação técnica, consistirá em:

11.5.1.  Iomprovaço ́e aptí̧o para ́esempenho ́e ativíáes pertinentes e compatíveis em
características  tecnicas  com  o  objeto  ́esta  bicitaço,  méiante  apresentaço  ́e  atestáo(s)
fornecío(s)  por  pessoas  jurí́icas  ́e  ́ireito  pubbico  ou  priváo,  em que  figurem o  nome ́a
bicitante na cońiço ́e “Iontratáa”, que comprove que a bicitante forneceu pebo menos 20.000
tabbets.

11.5.1.1  Esta ́emańa objetiva a comprovaço ́a capacíáe tecnica-operacionab ́a bicitante
para ateńer ao objeto. Para tanto, exige-se aqui, um ou mais atestáos cuja somatória ́e suas
quantíáes seja ́e no mínimo o exigío no subitem acima. Estas quantíáes representam um
equibíbrio entre o maximo exigío para a capacíáe tecnica que garanta a competitivíáe ́o
certame. 

11.6. A documentação relativa à qualificação econômica financeira, consistirá em:

a) Iertí̧o negativa ́e fabência, recuperaço júiciab ou extrajúiciab, expéía pebo ́istribuíor
júiciab ́a sée ́a pessoa jurí́ica.

b) ̂a ausência  ́a certí̧o negativa,  a  bicitante  em recuperaço júiciab  ́evera  comprovar  o
acobhimento júiciab ́o pbano ́e recuperaço júiciab nos termos ́o art. 58 ́a Lei nº 11.101/2005.
̂o caso ́a bicitante em recuperaço extrajúiciab ́evera apresentar a homobogaço júiciab ́o
pbano ́e recuperaço.

c) CA apresentaço ́o babanco patrimoniab e ́emonstracões contabeis ́o ubtimo exercício sociab, ja
exigíveis e apresentáos na forma ́a bei, que comprovem a boa situaço financeira ́a empresa,
véáa a sua substituiço por babancetes ou babancos provisórios, póeńo ser atuabizáos por
íńices  oficiais  quańo  encerráo  ha  mais  ́e  3  (três)  meses  ́a  ́ata  ́e  apresentaço  ́a
proposta, ́e móo a comprovar a exigência ́e capitab mínimo ́e 10% (́ez por cento) ́o vabor
gbobab ́a Proposta finab ofertáa peba Licitante.

11.6.1.  ̂o  caso  ́e  pessoa  física,  esta  ́evera  apresentar  a  Iertí̧o  ̂egativa  ́e  Execuço
Patrimoniab expéía em ́omicíbio, ficańo ́ispensáa a apresentaço ́os ́ocumentos “a” e “b”
́o subitem 11.6. ́este éitab.

11.7. CA bicitante ́evera ́ecbarar no sistema Iomprasnet, ́e que ņo emprega m̧o ́e obra que
constitua viobaço ao ́isposto no inciso XXXIII, ́o art. 7º, ́a Ionstituiço Féerab.

12. DA FORMA DE APRESENTACÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITACÃO

12.1. CAs bicitantes encaminhaŗo ate a ́ata e o horario estabebecíos para abertura ́a sesşo
pubbica, excbusivamente por meio ́o sistema, os ́ocumentos ́e habibitaço e a proposta com a
́escriço  ́o  objeto  ofertáo  e  o  preco,  bem  como  ́ecbaraço  ́e  responsabibíáe  peba
autenticíáe ́os ́ocumentos apresentáos, conforme CAnexo V - Decbaraço ́e autenticíáe ́a
́ocumentaço ́este éitab.
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12.1.1. Ionstatáa a ausência ́a ́ecbaraço ́e autenticíáe ́a ́ocumentaço, ņo impbicara
no afastamento iméiato ́a arrematante,  por configurar fabha formab passíveb ́e saneamento nos
termos ́o subitem 22.2. ́este éitab.

12.1.2. A licitante deverá anexar no sistema junto a proposta de preços:

12.1.2.1.  Descriço ́etabháa ́as características  tecnicas ́os itens cotáos,  que possibibitem
uma compbeta  avabiaço  ́os mesmos.  ̃ bicitante  ́evera fornecer  uma matriz  ponto  a  ponto
comprovańo as exigências expressas no CAnexo CA (SISTEMCA DE PR̃TECÃ DE DCAD̃S) ́o
Termo ́e Referência ́o Éitab e no Item “4.1 Especificaço Detabháa” ́o CAnexo 01 - Termo ́e
Referência, com a ińicaço ́a pagina ́o ́atasheet, manuais, certificaço ́os equipamentos e
servicos que seŗo ofertáos. CA matriz ́e características tecnicas e ́e preenchimento obrigatório
pebo Licitante, seńo motivo ́e ́escbassificaço ́o certame o seu ņo preenchimento.

12.1.2.2. ̃ preenchimento ́a matriz ́e características tecnicas ́evera ser reabizáo baseáo em
́ocumentos cuja origem seja excbusivamente ́o fabricante ́os equipamentos, como catabogos,
ou  manuais,  ou  ficha  ́e  especificaço  tecnica,  ou  informacões  obtías  em  sites  oficiais  ́o
fabricante  atraves  ́a  Internet,  ińicańo  as  respectivas  URL  (Uniform  Resource  Locator).
Decbaracões  ́o  fabricante  ou  ́o  bicitante  só  seŗo  aceitas  em  casos  que  seja  cbaro  a
impossibibíáe ́e usar outro tipo ́e comprovaço.  CAs comprovacões ́evem ser cbaras,  com
ińicaço ́e pagina na proposta ou ́ocumento.  Seŗo aceitos ́ocumentos em português ou
ingbês  para  comprovacões  tecnicas.  CA ņo  comprovaço  ́e  abguma  característica  exigía  no
CAnexo CA (SISTEMCA DE PR̃TECÃ DE DCAD̃S) ́o Termo ́e Referência ́o Éitab e no Item “4.1
Especificaço Detabháa” ́o CAnexo 01 - Termo ́e Referência ́o éitab bevara a ́escbassificaço
́a proposta.

12.1.2.3. Iomprovaço ́as especificacões tecnicas como fob́er, manuais e catabogos.

12.2. CA proposta ́evera expbicitar nos campos “VCAL̃R ÛITÁRĨ (R$)” E “VCAL̃R T̃TCAL (R$)”,
os precos referentes a cáa item incbuí́os tóos os custos ́iretos e ińiretos, em conformíáe
com as especificacões ́este éitab. ̃ Iampo  “́escriço ́etabháa ́o objeto ofertáo” ́evera ser
preenchío.

12.2.1.  CA proposta  ́evera  ser  anexáa,  ́eveńo  a  ubtima  fobha  ser  assináa  e  as  ́emais
rubricáas peba bicitante ou seu representante begab, réigía em bíngua portuguesa em binguagem
cbara  e  concisa,  sem  emeńas,  rasuras  ou  entrebinhas,  com  as  especificacões  tecnicas,
quantitativos, marca/móebo, nos termos ́o CAnexo I - Termo ́e Referência ́este éitab.

12.2.2.  Prazo ́e vabíáe ņo inferior  a 90 (noventa)  ́ias,  contáos a partir  ́a ́ata ́a sua
emisşo.

12.2.3. Para efeito ́e jubgamento ́as propostas ebetrônicas, o vabor a ser informáo no sistema
ebetrônico, pebas bicitantes situáas no Estáo ́o Ieara, sera o vabor ́éuzío ́o percentuab ́e
7,5%  (sete  inteiros  e  cinco  ́ecimos  por  cento),  correspońente  à  méia  ́as  ́iferencas  ́e
abíquotas interestáuais ́o IIMS, nos termos ́o ́isposto no Decreto Estáuab nº 27.624/2004.

12.2.3.1.  CA ́éuço acima refería ņo se apbica ao fornecimento ́e próutos isentos e ņo
tributáos, e, na hipótese ́e a abíquota interna ser inferior ao percentuab ́e 7,5% (sete inteiros e
cinco  ́ecimos  por  cento),  ́eveńo  neste  caso,  ser  apbicáo  o  percentuab  correspońente  à
abíquota cobráa.

12.3. CAs bicitantes póeŗo retirar ou substituir as propostas e os ́ocumentos ́e habibitaço por
ebes apresentáas, ate o termino ́o prazo para recebimento.

12.4. Somente sera aceita a reabizaço ́e cotacões, por fornecéor, que representem 100% (cem
por cento) ́as quantíáes ́emańáas.
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12.5. ̧̂o sera estabebecía, nessa etapa ́o certame, oŕem ́e cbassificaço entre as propostas
apresentáas, o que somente ocorrera após a reabizaço ́os procéimentos ́e negociaço e
jubgamento ́a proposta.

12.6. ̃s ́ocumentos que compõem a proposta e a habibitaço ́a bicitante mebhor cbassificáa
somente  seŗo  ́isponibibizáos  para  avabiaço  ́o  pregoeiro  e  para  acesso  pubbico  após  o
encerramento ́o envio ́e bances.

12.7. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:

12.7.1. ̃brigatoriamente, ́a mesma sée, ou seja, se ́a matriz, tóos ́a matriz, se ́e abguma
fibiab, tóos ́a mesma fibiab, com exceço ́os ́ocumentos que şo vabíos tanto para matriz como
para tóas as fibiais. ̃ contrato sera cebebráo com a sée que apresentou a ́ocumentaço.

12.7.2. ̃ ́ocumento obtío atraves ́e  sítios oficiais, que esteja cońicionáo à aceitaço via
internet, tera sua autenticíáe verificáa pebo pregoeiro.

12.7.3.  Tóos  os  ́ocumentos  emitíos  em  bíngua  estrangeira  ́eveŗo  ser  entregues
acompanháos ́a tráuço para bíngua portuguesa, efetuáa por tráutor juramentáo, e tambem
consubarizáos ou registráos no cartório ́e títubos e ́ocumentos.

12.7.3.1.  Documentos  ́e  procéência  estrangeira,  emitíos  em  bíngua  portuguesa,  tambem
́eveŗo ser apresentáos consubarizáos ou registráos em cartório ́e títubos e ́ocumentos.

12.7.4. Dentro ́o prazo ́e vabíáe. ̂a hipótese ́e o ́ocumento ņo constar expressamente o
prazo ́e vabíáe, este ́evera ser acompanháo ́e ́ecbaraço ou regubamentaço ́o órģo
emissor que ́isponha sobre sua vabíáe. ̂a ausência ́e tab ́ecbaraço ou regubamentaço, o
́ocumento sera consíeráo vabío pebo prazo ́e 90 (noventa) ́ias, contáos a partir ́a ́ata ́e
sua  emisşo,  quańo  se  tratar  ́e  ́ocumentos  referentes  à  habibitaço  fiscab  e  econômico-
financeira.

13. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS

13.1. CAbertas as propostas, o pregoeiro fara as ́evías verificacões, avabiańo a aceitabibíáe
́as mesmas. Iaso ocorra abguma ́escbassificaço,  ́evera ser fuńamentáa e registráa no
sistema.

13.2.  ̃s precos ́eveŗo ser expressos em reais,  com ate 2 (́uas) casas ́ecimais em seus
vabores gbobais.

13.3. ̃ sistema oŕenara automaticamente as propostas cbassificáas pebo pregoeiro e somente
estas participaŗo ́a etapa ́e bances.

14. DA ETAPA DE LANCES

14.1. ̃ pregoeiro ́ara início à etapa competitiva no horario previsto no subitem 6.3., quańo,
enţo, as bicitantes póeŗo encaminhar bances.

14.2. Para efeito de lances, será considerado o VALOR UNITÁRIO DO ITEM.

14.3.  CAberta a etapa competitiva, sera consíeráa como primeiro bance a proposta iniciab. Em
seguía as bicitantes póeŗo encaminhar bances excbusivamente por meio ́o sistema ebetrônico,
seńo a bicitante iméiatamente informáa ́o seu recebimento e respectivo horario ́e registro e
vabor.

14.4. CAs bicitantes póeŗo ofertar bances sucessivos, ́eśe que inferiores ao seu ubtimo bance
registráo no sistema, aińa que este seja maior que o menor bance ja ofertáo por outra bicitante.

14.4.1.  Em caso ́e ́ois  ou mais bances ́e iguab  vabor,  prevabece aquebe que for  recebío e
registráo em primeiro bugar.
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14.5. Durante a sesşo pubbica ́e ́isputa, as bicitantes seŗo informáas, em tempo reab, ́o vabor
́o menor bance registráo. ̃ sistema ņo íentificara o autor ́os bances ao pregoeiro nem as
́emais participantes.

14.6. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em
que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

14.7.  CA etapa ́e bances ́a sesşo pubbica tera ́uraço iniciab  ́e quinze minutos.  CApós esse
prazo, o sistema encaminhara aviso ́e fechamento iminente ́os bances, após o que transcorrera
o  períóo  ́e  tempo  ́e  ate  ́ez  minutos,  abeatoriamente  ́etermináo,  fińo  o  quab  sera
automaticamente encerráa a recepço ́e bances.

14.8. Encerráo o prazo previsto no item 14.7., o sistema abrira oportuníáe para que a bicitante
́a oferta ́e vabor mais baixo e os ́as ofertas com precos ate ́ez por cento superiores àqueba
possam  ofertar  um  bance  finab  e  fecháo  em  ate  cinco  minutos,  o  quab  sera  sigiboso  ate  o
encerramento ́este prazo.

14.8.1. ̧̂o haveńo pebo menos três ofertas nas cońicões ́efinías no item 14.8, póeŗo as
bicitantes ́os mebhores bances, na oŕem ́e cbassificaço, ate o maximo ́e três, oferecer um
bance finab e fecháo em ate cinco minutos, o quab sera sigiboso ate o encerramento ́este prazo.

14.9. CApós o termino ́os prazos estabebecíos, o sistema oŕenara os bances seguńo a oŕem
crescente ́e vabores.

14.9.1. ̧̂o haveńo bance finab e fecháo cbassificáo na forma estabebecía, havera o reinício ́a
etapa fecháa, para que as ́emais bicitantes, ate o maximo ́e três, na oŕem ́e cbassificaço,
possam  ofertar  um  bance  finab  e  fecháo  em  ate  cinco  minutos,  o  quab  sera  sigiboso  ate  o
encerramento ́este prazo.

14.10. Póera o pregoeiro, auxibiáo peba equipe ́e apoio, justificáamente, ámitir o reinício ́a
etapa  fecháa,  caso  nenhuma  bicitante  cbassificáa  na  etapa  ́e  bance  fecháo  ateńer  às
exigências ́e habibitaço.

14.11. ̂o caso ́e ́esconex̧o entre o pregoeiro e o sistema no ́ecorrer ́a etapa competitiva, o
sistema póera permanecer acessíveb à recepço ́os bances, retornańo o pregoeiro, quańo
possíveb, sem prejuízos ́os atos reabizáos.

14.12. Quańo a ́esconex̧o ́o sistema ebetrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
́ez minutos, a sesşo pubbica sera suspensa e reiniciáa somente após ́ecorrías vinte e quatro
horas ́a comunicaço ́o fato pebo Pregoeiro aos participantes, no sítio ebetrônico utibizáo para
́ivubgaço.

14.13. CApós o encerramento ́os bances, o sistema ́etectara a existência ́e situaço ́e empate
ficto. Em cumprimento ao que ́etermina a Lei Iompbementar nº 123/2006, a microempresa, a
empresa ́e pequeno porte e a cooperativa que se enquáre nos termos ́o art. 34, ́a Lei Féerab
nº 11.488/2007, e que ofertou bance ́e ate 5% (cinco por cento) superior ao menor preco ́a
arrematante que ņo se enquáre nessa situaço ́e empate, sera convocáa automaticamente
pebo sistema, na saba ́e ́isputa, para, no prazo ́e 5 (cinco) minutos, utibizańo-se ́o ́ireito ́e
preferência, ofertar novo bance inferior ao mebhor bance registráo, sob pena ́e precbuşo.

14.13.1. ̧̂o haveńo manifestaço ́a bicitante, o sistema verificara a existência ́e outra em
situaço ́e empate, reabizańo o chamáo ́e forma automatica. ̧̂o haveńo outra situaço ́e
empate, o sistema emitira mensagem.

14.14. ̃ sistema informara a proposta ́e menor preco ao encerrar a fase ́e ́isputa.

15. DA LICITANTE ARREMATANTE

15.1. ̃ pregoeiro póera negociar excbusivamente pebo sistema, em campo próprio, a fim ́e obter
mebhor preco.
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15.2. Encerráa a etapa ́e envio ́e bances ́a sesşo pubbica, o pregoeiro póera encaminhar,
pebo sistema ebetrônico, contraproposta a bicitante que tenha apresentáo o mebhor preco, para
que seja obtía mebhor proposta, véáa a negociaço em cońicões ́iferentes ́as previstas
neste éitab.

5.3. Definío o vabor  finab  ́a proposta,  o pregoeiro convocara a arrematante para anexar em
campo próprio ́o sistema, no prazo ́e ate 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ́e precos com os
respectivos vabores reáequáos ao ubtimo bance ofertáo.

15.3.1. CA proposta ́evera ser anexáa em conformíáe com tóo o item 12.2. ́este éitab.

15.4. Encerráa a anabise quanto à aceitaço ́a proposta, o pregoeiro verificara a habibitaço ́a
bicitante, observáo o ́isposto neste éitab.

15.5.  Haveńo  a  necessíáe  ́e  envio  ́e  ́ocumentos  compbementares,  necessarios  à
confirmaço  ́aquebes  exigíos  neste  éitab  e  ja  apresentáos,  a  bicitante  sera  convocáa  a
encaminha-bos,  em  formato  ́igitab,  via  sistema,  no  prazo  ́e  2  (́uas)  horas,  sob  pena  ́e
́escbassificaço ou inabibitaço.

15.6. ̃ ́escumprimento ́os prazos acima estabebecíos e causa ́e ́escbassificaço ́a bicitante,
seńo  convocáa  a  bicitante  subsequente,  e  assim  sucessivamente,  observáa  a  oŕem  ́e
cbassificaço.

15.7. ̂os termos ́o Decreto Estáuab nº 27.624/2004, a arrematante situáa no Estáo ́o Ieara
́evera apresentar a proposta com o vabor acrescío ́o ́iferenciab  referío no subitem 12.2.3,
méiante a utibizaço ́a seguinte fórmuba:

VFP=    VPV_

            0,925

̃ńe: 
 VFP  =  Vabor Finab ́a Proposta, acrescío ́a abíquota ́e 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por
cento);

VPV  = Vabor ́a Proposta Vencéora após o encerramento ́a ́isputa ebetrônica anunciáo pebo
sistema;

0,925 = Fator ́e Reverşo correspońente a 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento), que
foram ́éuzíos antes ́a ́isputa.

15.8. Para efeito ́e cabcubo sera observáo o previsto no subitem 12.2. ́este éitab.

15.9. CApós a apresentaço ́a proposta ņo cabera ́esistência.

16. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

16.1.  Para  julgamento  das  propostas  será  adotado  o  critério  de  MENOR  PRECO  POR
GRUPO,  observado  o  estabelecido  no  Decreto  Estadual  nº  27.624/2004  e  todas  as
condições definidas neste edital.

16.1.1. CA ́isputa sera reabizáa P̃R GRUP̃, seńo os precos registráos em CAta, pebo vabor
unitario ́o item.

16.1.2. CA proposta finab para o grupo ņo póera conter item com vabor superior ao estimáo peba
áministraço, sob pena ́e ́escbassificaço, ińepeńente ́o vabor totab ́o grupo.

16.2. Se a proposta ́e menor preco ņo for aceitaveb,  ou, aińa, se a bicitante ́esateńer às
exigências  habibitatórias,  o  pregoeiro  examinara  a  proposta  subsequente,  verificańo  sua
compatibibíáe  e  a  habibitaço  ́a  participante,  na  oŕem  ́e  cbassificaço,  e  assim
sucessivamente, ate a apuraço ́e uma proposta que ateńa a este éitab.
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16.3. CA bicitante remanescente que esteja enquáráa no percentuab estabebecío no art. 44, § 2º,
́a Lei Iompbementar nº 123/2006, no ́ia e hora ́esignáos pebo pregoeiro, sera convocáa para
na saba ́e ́isputa, utibizar-se ́o ́ireito ́e preferência, ofertańo no prazo ́e 5 (cinco) minutos,
novo bance inferior ao mebhor bance registráo no item.

16.4. Serão desclassificadas as propostas:

16.4.1. Iontenham vícios insanaveis.

16.4.2. Descumpram especificacões tecnicas constantes ́o instrumento convocatório.

16.4.3. CApresentem precos manifestamente inexequíveis.

16.4.4.  Se  encontrem  acima  ́o  orcamento  estimáo  para  a  contrataço  após  encerráa  a
negociaço ́e menor preco.

16.4.5. ̧̂o tenham sua exequibibíáe ́emonstráa, quańo exigío peba ETIIE.

16.4.6. CApresentem ́esconformíáe com outras exigências ́o instrumento convocatório, sabvo
se for  possíveb  a acomóaço a seus termos antes ́a ájúicaço ́o objeto e sem que se
prejúique a atribuiço ́e tratamento isonômico entre as bicitantes.

16.4.7. CA ETIIE póera reabizar ́ibigências para aferir a exequibibíáe ́as propostas ou exigir
́as bicitantes que eba seja ́emonstráa.

16.4.8. Em cońicões ibegais, omissões, ou confbitos com as exigências ́este éitab.

16.5. CA ́escbassificaço sera sempre fuńamentáa e registráa no sistema.

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1. Quabquer bicitante póera manifestar, ́e forma motiváa, a intenço ́e interpor recurso, em
campo próprio  ́o  sistema,  no  prazo  ́e  ate  20  minutos  ́epois  ́a  arrematante  ser  aceita  e
habibitáa, quańo bhe sera concéío o prazo ́e 3 (três) ́ias para apresentaço ́as razões ́o
recurso no sistema Iomprasnet. CAs ́emais bicitantes ficam ́eśe bogo convíáas a apresentar
contrarrazões ́entro ́e iguab  prazo,  que comecara a contar  a  partir  ́o  termino ́o prazo ́a
recorrente,  seńo-bhes  asseguráa vista  iméiata  ́os ebementos  ińispensaveis  à ́efesa ́os
seus interesses.

17.1.1.  Para  abertura  ́a  manifestaço  ́a  intenço  ́e  recurso,  o  pregoeiro  comunicara  a
retomáa  ́a  sesşo  pubbica  com no  mínimo  vinte  e  quatro  horas  ́e  antecéência,  no  sítio
ebetrônico utibizáo para reabizaço ́o certame.

17.2.  ̧̂o seŗo conhecíos os recursos intempestivos  e/ou subscritos por  representante ņo
habibitáo begabmente ou ņo íentificáo no processo bicitatório para respońer pebo proponente.

17.3. CA fabta ́e manifestaço, conforme o subitem 17.1. ́este éitab, importara na ́ecáência ́o
́ireito ́e recurso.

17.4.  ̃  acobhimento  ́e  recurso  importara  na  invabíaço  apenas  ́os  atos  insuscetíveis  ́e
aproveitamento.

17.5 CA ́ecişo em grau ́e recurso sera ́efinitiva, e ́eba ́ar-se-a conhecimento as bicitantes, no
eńereco ebetrônico constante no subitem 5.2. ́este éitab.

18. DA HOMOLOGACÃO E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

18.1.  ̃  sistema  gerara  ata  circunstanciáa,  na  quab  estaŗo  registráos  tóos  os  atos  ́o
procéimento e as ocorrências rebevantes.

18.2.  CA  homobogaço  se  ́ara  na  forma  ́o  inciso  IV  ́o  art.  12  ́o  Decreto  Estáuab  n°
33.326/2019.

PREGÃ ELETRÔIĨ ̂.º 20200009 - ETIIE/DITEI                                                                                                                10/53



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

18.3.  CApós  a  homobogaço  ́o  resubtáo  ́a  bicitaço,  os  precos  ofertáos  pebas  bicitantes
vencéoras ́os itens, seŗo registráos na CAta ́e Registro ́e Precos,  ebaboráa conforme o
CAnexo III, ́este éitab.

18.3.1. CAs bicitantes cbassificáas em primeiro bugar teŗo o prazo ́e 5 (cinco) ́ias uteis, a contar
́a ́ata ́o recebimento ́a convocaço, para comparecerem perante a ETIIE, a fim ́e assinarem
a CAta ́e Registro ́e Precos, sob pena ́e ́ecair ́o ́ireito à contrataço, e sem prejuízo ́as
sancões previstas no Éitab, póeńo o prazo ́e comparecimento ser prorrogáo uma vez, por
iguab períóo, ́eśe que ocorra motivo justificáo e aceito peba áministraço.

18.4. CA CAta ́e Registro ́e Precos póera ser assináa por certificaço ́igitab.

18.5. Homobogáa a bicitaço e obéecía a sequência ́a cbassificaço ́o certame, as bicitantes
seŗo convocáas, por meio ́o sistema ebetrônico, para no prazo ́e 2 (́ois) ́ias uteis, se assim
́esejarem, ajustarem seus precos ao vabor ́a proposta ́a bicitante mais bem cbassificáa, visańo
a formaço ́e cáastro ́e reserva.

18.5.1. CAs bicitantes que áeriram ao cáastro ́e reserva obéeceŗo ao ́isposto no subitem
18.3.1. ́este éitab.

18.6. É facubtáo à CÁministraço após a homobogaço ́a bicitaço e ́eśe que, obéecío a
oŕem ́e cbassificaço, convocar as bicitantes remanescentes para assinarem a ata ́e registro ́e
precos, em iguab prazo e nas mesmas cońicões propostas peba vencéora, quańo esta ņo
ateńer a convocaço, ou no caso ́a excbuşo ́o ́etentor ́e preco registráo, nas hipóteses
previstas no art. 25 ́o Decreto Estáuab n.º 32.824/2018.

18.6.1. ̃corrío o ́isposto no subitem 18.6. ́este éitab, respeitáa a oŕem ́e cbassificaço, o
pregoeiro  convocara  as  bicitantes  ́o  cáastro  ́e  reserva  para  comprovar  as  cońicões  ́e
habibitaço  e  proposta  compatíveb  com o objeto  bicitáo.  ̧̂o  haveńo cáastro  ́e  reserva o
pregoeiro convocara as ́emais remanescentes ́eśe que reabizáa a negociaço nas mesmas
cońicões  ́e  habibitaço  e  proposta  ́a  bicitante  vencéora.  CApós  habibitáa  e  cbassificáa  a
bicitante obéecera o ́isposto no subitem 18.3.1. ́este éitab.

18.7. ̃ prazo ́e vabíáe ́a ata ́e registro ́e precos, computáas as eventuais prorrogacões,
ņo póera ser superior a ́oze meses, contáo a partir ́a ́ata ́a sua pubbicaço.

18.8. CA bicitante vencéora fica obrigáa a apresentar no ato ́a assinatura ́o contrato ou ́a ata
́e registro  ́e precos,  o  Iertificáo  ́e Registro  Iáastrab  -  IRI emitío  peba  Secretaria  ́e
Pbanejamento e Gesţo ́o Estáo ́o Ieara.

19. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS

19.1.  A licitante  que  praticar  quaisquer  das  condutas  previstas  no  art.  37,  do  Decreto
Estadual  nº  33.326/2019,  sem prejuízo  das  sanções  legais  nas  esferas  civil  e  criminal,
inclusive as decorrentes da Lei nº 12.846/2013, estará sujeita às seguintes penalidades:

19.1.1. Mubta ́e 10% (́ez por cento) sobre o vabor ́a proposta.

19.1.2. Impéimento ́e bicitar e contratar com a CÁministraço, seńo, enţo, ́escréenciáo no
cáastro ́e fornecéores  ́a Secretaria  ́o Pbanejamento  e Gesţo (SEPLCAG),  ́o Estáo ́o
Ieara,  pebo  prazo ́e  ate 5 (cinco)  anos,  enquanto  peŕurarem os motivos  ́eterminantes  ́a
puniço ou ate que seja promovía a reabibitaço perante a própria autoríáe que apbicou a
penabíáe, sem prejuízo ́a mubta prevista neste éitab e ́as ́emais cominacões begais.

19.2.  CA  ETIIE  ́ara  pubbicíáe  ́a  sanço  áministrativa  para  registro  no  Iáastro  ́e
Fornecéores ́o Estáo.

19.3. CA bicitante recobhera a mubta por meio ́e ́epósito bancario em nome ́a ETIIE, Se ņo o
fizer, sera cobráa em processo ́e execuço.
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19.4. ̂enhuma sanço sera apbicáa sem garantia ́a ampba ́efesa e contráitório, na forma ́a
bei.

20. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

20.1. CA Empresa ́a Tecnobogia ́a Informaço ́o Ieara - ETIIE sera o órģo gestor ́a CAta ́e
Registro ́e Precos ́e que trata este éitab.

20.2. CA CAta ́e Registro ́e Precos que tem carater convocatório, ebaboráa conforme o anexo III
sera assináo pebo titubar ́a Empresa ́a Tecnobogia ́a Informaço ́o Ieara - ETIIE, órģo
gestor ́o Registro ́e Precos ou, por ́ebegaço, por seu substituto begab, e pebos representantes
́e cáa um ́os prestáores ́e servicos begabmente créenciáos e íentificáos.

20.3. ̃s precos registráos na CAta ́e Registro ́e Precos seŗo aquebes ofertáos nas propostas
́e precos ́as bicitantes vencéoras e ́as ́emais interessáas em praticar os mesmos vabores e
cońicões ́a vencéora, conforme inciso III ́o art. 11 ́o Decreto nº 32.824/2018.

20.4. CA CAta ́e Registro ́e Precos uma vez bavráa e assináa, ņo obriga a CÁministraço a
firmar as contratacões que ́eba póeŗo ávir, ficańo-bhe facubtáa a utibizaço ́e procéimento
́e  bicitaço,  respeitáos  os  ́ispositivos  ́a  Lei  Féerab  13.303/2016,  seńo  asseguráo  ao
́etentor ́o registro ́e precos a preferência em iguab́áe ́e cońicões.

20.5. CA Empresa  ́a  Tecnobogia  ́a  Informaço  ́o  Ieara  -  ETIIE,  na  cońiço  ́e  unico
participante ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos) quańo necessitar efetuara os servicos junto
aos fornecéores ́etentores ́e precos registráos na CAta ́e Registro ́e Precos, ́e acoŕo com
os quantitativos e especificacões previstos, ́urante a vigência ́o ́ocumento supracitáo.

20.6.  ̃s  fornecéores ́etentores ́e precos registráos ficaŗo obrigáos a  fornecer o objeto
bicitáo ao participante ́o SRP(Sistema ́e Registro ́e Precos), nos prazos, bocais, quantíáes e,
́emais cońicões ́efinías no CAnexo I - Termo ́e Referência ́este éitab.

20.7.  CA CAta  ́e Registro  ́e Precos,  ́urante  sua vigência,  póera  ser  utibizáa por  órgão ou
entíáe ́e outros entes féerativos, como órģo interessáo, méiante consubta previa ao órģo
gestor ́o registro ́e precos, conforme ́iscipbina os artigos 19, 20, 21 e 22 ́o Decreto Estáuab nº
32.824/2018.

20.8. ̃s órģos interessáos, quańo ́esejarem fazer uso ́a CAta ́e Registro ́e Precos, ́eveŗo
manifestar seu interesse junto ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos, o quab ińicara o prestáor
́e servico e o preco a ser praticáo.

20.8.1. CAs contratacões ́ecorrentes ́a utibizaço ́a CAta ́e Registro ́e Precos ́e que trata este
subitem ņo póeŗo excéer, por órģo Interessáo, a cinquenta por cento ́os quantitativos ́os
itens ́o instrumento convocatório e registráos na ata ́e registro ́e precos.

20.8.2. ̃ quantitativo ́ecorrente ́as áesões à CAta ́e Registro ́e Precos ņo póera excéer,
na totabíáe,  ao ́obro ́o quantitativo ́e cáa item registráo na ata ́e registro ́e precos,
ińepeńente ́o numero ́e órģos interessáos que áerirem.

20.8.3. ̃ órģo interessáo ́evera efetivar a aquisiço ou contrataço sobicitáa em ate noventa
́ias, contáos a partir ́a autorizaço ́o órģo gestor ́o registro ́e precos, observáo o prazo
́e vigência ́a ata.

20.8.4. CA comunicaço à ETIIE, órģo gestor ́o registro ́e precos acerca ́o cumprimento ́o
prazo previsto no item 20.8.3. sera províenciáa pebo órģo interessáo ate o quinto ́ia utib após
a aquisiço ou contrataço.

20.8.5. CA ETIIE órģo gestor ́o registro ́e precos ņo autorizara a áeşo à ata ́e registro ́e
precos para contrataço separáa ́e itens ́e objeto ájúicáo por preco gbobab para os quais o
fornecéor ņo tenha apresentáo o menor preco.
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20.9. Iabera à ETIIE órģo gestor ́o Registro ́e Precos, para utibizaço ́a CAta por órģos
interessáos ́a CÁministraço Pubbica,  procéer a ińicaço ́o  fornecéor ́etentor ́o preco
registráo, obéecía a oŕem ́e cbassificaço.

20.10.  ̃  ́etentor  ́e  precos  registráos  tera  seu  registro  na  ata  cancebáo,  nas  hipóteses
previstas nos incisos  I  a  VIII  ́o artigo 25 ́o ́ecreto 32.824/2018 e aińa póera sobicitar  o
cancebamento ́o preco registráo na hipótese ́o paragrafo unico ́esse mesmo artigo.

20.11. ̃s precos registráos póeŗo ser revistos a quabquer tempo em ́ecorrência ́a réuço
́os  precos  praticáos  no  mercáo  ou  ́e  fato  que  ebeve  os  custos  ́os  itens  registráos,
obéeceńo aos parâmetros constantes no art. 23, ́o Decreto Estáuab n.º 32.824/2018.

20.12. CA ETIIE convocara o fornecéor para negociar o preco registráo e áequa-bo ao preco ́e
mercáo, sempre que verificar que o preco registráo esta acima ́o preco ́e mercáo. Iaso seja
frustráa a negociaço, o fornecéor sera biberáo ́o compromisso assumío.

20.13. ̧̂o haveńo êxito nas negociacões com os fornecéores ́e precos registráos, o gestor
́a CAta, póera convocar os ́emais prestáores ́e servicos cbassificáos, póeńo negociar os
precos ́e mercáo, ou cancebar o item, ou aińa revogar a CAta ́e Registro ́e Precos.

20.14. Seŗo consíeráos precos ́e mercáo, os precos que forem iguais ou inferiores à méia
́aquebes apuráos peba CÁministraço para os itens registráos.

20.15.  CAs abteracões registráas,  oriuńas ́e revişo ́os  precos,  seŗo pubbicáas no Diario
̃ficiab  ́o  Estáo  e  na  pagina  oficiab  ́o  Governo  ́o  Portab  Iompras  ́a  Secretaria  ́e
Pbanejamento e Gesţo ́o Governo ́o Estáo na internet.

20.16. CAs ́emais cońicões contratuais se encontram estabebecías no CAnexo IV - Minuta ́o
Iontrato.

20.17.  CAs quantíáes previstas no CAnexo I - Termo ́e Referência ́este éitab, şo estimativas
maximas  para  o  períóo  ́e  vabíáe  ́a  CAta  ́e  Registro  ́e  Precos,  reservańo-se  a
CÁministraço, atraves ́o órģo participante, o ́ireito ́e executa-bos no quantitativo que jubgar
necessario ou mesmo abster-se ́o executar o item especificáo.

20.18. DA GARANTIA CONTRATUAL

20.18.1.  CA contratáa,  no  prazo  ́e  10  (́ez)  ́ias  uteis  após  a  assinatura  ́o  instrumento  ́e
contrato,  prestara  garantia  nos  termos  e  prazos  previstos  na  cbausuba  nona  ́o  respectivo
instrumento contratuab.

20.18.2. ̂a garantia ́evera estar expresso prazo ́e vabíáe superior a 90 (noventa) ́ias ́o prazo 
contratuab.

20.18.3.  CA  ņo  prestaço  ́e  garantia  equivabe  à  recusa  injustificáa  para  a  contrataço,
caracterizańo  ́escumprimento  totab  ́a  obrigaço  assumía,  ficańo  a  bicitante  sujeita  às
penabíáes begabmente estabebecías, incbusive mubta.

21. DA FRAUDE E DA CORRUPCÃO

21.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, ́ar, receber ou sobicitar, ́ireta ou ińiretamente, quabquer vantagem
com o objetivo ́e infbuenciar a aço ́e servíor pubbico no processo ́e bicitaço ou na execuço
́e contrato.

b)  “pratica  fraúubenta”:  a  fabsificaço  ou  omisşo  ́os  fatos,  com o  objetivo  ́e  infbuenciar  o
processo ́e bicitaço ou ́e execuço ́e contrato.
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c) “pratica conbuiáa”: esquematizar ou estabebecer um acoŕo entre ́uas ou mais bicitantes, com
ou sem o conhecimento ́e representantes ou prepostos ́o órģo bicitáor, visańo estabebecer
precos em níveis artificiais e ņo-competitivos.

́) “pratica coercitiva”: causar ́ano ou ameacar causar ́ano, ́ireta ou ińiretamente, às pessoas
ou sua propriéáe, visańo a infbuenciar sua participaço em um processo bicitatório ou afetar a
execuço ́o contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1)  Destruir,  fabsificar,  abterar ou ocubtar provas em inspecões ou fazer ́ecbaracões fabsas aos
representantes ́o organismo financeiro mubtibaterab, com o objetivo ́e impéir materiabmente a
apuraço ́e abegacões ́e pratica prevista neste subitem.

(2) CAtos cuja intenço seja impéir materiabmente o exercício ́o ́ireito ́e o organismo financeiro
mubtibaterab promover inspeço.

21.2.  ̂a hipótese ́e financiamento,  parciab  ou  integrab,  por  organismo financeiro  mubtibaterab,
méiante áiantamento ou reembobso,  este organismo impora sanço sobre uma empresa ou
pessoa física, para a outorga ́e contratos financiáos pebo organismo se, em quabquer momento,
constatar  o  envobvimento  ́a  empresa,  ́iretamente  ou  por  meio  ́e  um  agente,  em  praticas
corruptas,  fraúubentas,  conbuiáas,  coercitivas  ou  obstrutivas  ao participar  ́a bicitaço  ou  ́a
execuço um contrato financiáo pebo organismo.

21.3. Ionsíerańo os propósitos ́os itens acima, a bicitante vencéora como cońiço para a
contrataço, ́evera concoŕar e autorizar que, na hipótese ́e o contrato vir a ser financiáo, em
parte  ou  integrabmente,  por  organismo  financeiro  mubtibaterab,  méiante  áiantamento  ou
reembobso,  permitira  que o organismo financeiro e/ou pessoas por  ebe formabmente ińicáas
possam  inspecionar  o  bocab  ́e  execuço  ́o  contrato  e  tóos  os  ́ocumentos  e  registros
rebacionáos à bicitaço e à execuço ́o contrato.

21.4. CA contratante, garantía a previa ́efesa, apbicara as sancões áministrativas pertinentes,
previstas em bei, se comprovar o envobvimento ́e representante ́a empresa ou ́a pessoa física
contratáa em praticas corruptas, fraúubentas, conbuiáas ou coercitivas, no ́ecorrer ́a bicitaço
ou na execuço ́o contrato financiáo por organismo financeiro mubtibaterab, sem prejuízo ́as
́emais méías áministrativas, criminais e cíveis.

22. DAS DISPOSICÕES GERAIS

22.1.  Esta  bicitaço  ņo  importa  necessariamente  em  contrataço,  póeńo  a  autoríáe
competente revoga-ba por razões ́e interesse pubbico, anuba-ba por ibegabíáe ́e ofício ou por
provocaço  ́e  terceiros,  méiante  ́ecişo  ́evíamente  fuńamentáa,  sem  quaisquer
recbamacões ou ́ireitos à ińenizaço ou reembobso.

22.2. É  facubtáa  ao  pregoeiro  ou  à  autoríáe  superior,  em  quabquer  fase  ́a  bicitaço,  a
promoço  ́e  ́ibigência  ́estináa  a  escbarecer  ou  a  compbementar  a  instruço  ́o  processo
bicitatório, véáa a incbuşo posterior ́e ́ocumentos que ́everiam constar originariamente na
proposta e na ́ocumentaço ́e habibitaço.

22.3.  ̃  ́escumprimento  ́e  prazos  estabebecíos  neste  éitab  e/ou  pebo  pregoeiro  ou  o  ņo
ateńimento às sobicitacões ensejara DESILCASSIFIICACÃ ou ÎCABILITCACÃ.

22.4. Tóa a ́ocumentaço fara parte ́os autos e ņo sera ́evobvía a bicitante, aińa que se
trate ́e originais.

22.5. ̂a contagem ́os prazos estabebecíos neste éitab, excbuir-se-̧o os ́ias ́e início e incbuir-
se-̧o os ́ias ́e vencimento. ̃s prazos estabebecíos neste éitab para a fase externa se iniciam
e se vencem somente nos ́ias e horarios ́e expéiente ́a Ientrab ́e Licitacões. ̃s ́emais
prazos se iniciam e se vencem excbusivamente em ́ias uteis ́e expéiente ́a contratante.
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22.6. ̃s representantes begais ́as bicitantes şo responsaveis peba fíebíáe e begitimíáe ́as
informacões e ́os ́ocumentos apresentáos em quabquer fase ́a bicitaço.

22.7. ̃ ́esateńimento ́e exigências formais ņo essenciais ņo impbicara no afastamento ́a
bicitante, ́eśe que seja possíveb a aferiço ́a sua quabificaço e a exata compreenşo ́a sua
proposta.

22.8. Iabera a bicitante acompanhar as operacões no sistema ebetrônico, ficańo responsaveb pebo
ônus ́ecorrente ́a peŕa ́e negócios ́iante ́a inobservância ́e quaisquer mensagens emitías
pebo sistema ou ́e sua ́esconex̧o.

22.9.  ̃ pregoeiro póera sanar  erros  formais  que ņo acarretem prejuízos  para o objeto ́a
bicitaço, a CÁministraço e as bicitantes, ́entre estes, os ́ecorrentes ́e operacões aritmeticas.

22.10. ̃s casos omissos seŗo resobvíos pebo pregoeiro, nos termos ́a begisbaço pertinente.

22.11. CAs normas que ́iscipbinam este preģo seŗo sempre interpretáas em favor ́a ampbiaço
́a ́isputa.

22.12. ̃s ́ocumentos referentes aos orcamentos, bem como o vabor estimáo ́a contrataço,
possuem carater sigiboso e seŗo ́isponibibizáos excbusivamente aos órģos ́e controbe interno e
externo, conforme o ́isposto no art. 15 ́o Decreto Estáuab n° 33.326/2019.

22.13. ̃ foro ́esignáo para jubgamento ́e quaisquer questões júiciais resubtantes ́este éitab
sera o ́a Iomarca ́e Fortabeza, Iapitab ́o Estáo ́o Ieara.

23. DOS ANEXOS

23.1. Ionstituem anexos ́este éitab, ́ebe fazeńo parte:

CÂEX̃ I - TERM̃ DE REFERÊ̂IICA
CÂEX̃ II - ICARTCA PR̃P̃STCA
CÂEX̃ III - MÎUTCA DCA CATCA DE REGISTR̃ DE PREC̃S
CÂEX̃ IV - MÎUTCA D̃ Ĩ̂TRCAT̃ 
CÂEX̃ V - M̃DEL̃ DE DEILCARCACÃ DE CAUTÊTIIIDCADE D̃S D̃IUMÊT̃S (CAnexar
com a ́ocumentaço ́e habibitaço)

Fortabeza - IE, 23 ́e outubro ́e 2020

__________________________________ IIÊTE: _____________________________

Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa                      CAurebia Figueréo Gurgeb

       ̃RDÊCAD̃R DE DESPESCA                       PREG̃EIRCA

               CAprováo:         

(aprovaço ́a assessoria ou procuráoria jurí́ica conforme o caso)
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: EMPRESCA DE TEÎ̃L̃GICA DCA ÎF̃RMCACÃ D̃ IECARÁ –
ETIIE.

2.  DO OBJETO:  Registro  ́e Precos  para  aquisiço ́e  ́ispositivos  móveis  com sistema ́e
proteço ́e ́áos, ́e acoŕo com as especificacões e quantitativos previstos neste Termo.

2.1.  Este  objeto  sera  reabizáo  atraves  ́e  bicitaço  na  móabíáe  PREGÃ,  na  forma
ELETRÔIICA, ́o tipo MỄR PREC̃, sob o regime ́e execuço ińireta por ́emańa.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. CAs justificativas ́as necessíáes ́as possíveis contratacões ́e aquisiço ́os itens que
teŗo precos registráos por este Preģo Ebetrônico seŗo fornecías pebos órģos participantes
atraves  ́e  Documentos  ́e  Especificaço  Tecnica  (DET)  a  serem  enviáos  a  SEPLCAG  e
ateńeŗo a ́iversos projetos governamentais interbigáos ao Iintuŗo Digitab ́o Ieara, ́urante a
vigência  ́a  CAta  ́e  Registro  ́e  Precos,  ́e  acoŕo  com  o  CArtigo  3º  ́a  Instruço  ̂ormativa
SEPLCAG ̂º 01/2017, ́e 13/02/2017, D̃ ́e 15/02/2017, que ́ispõe sobre Procéimentos para
CAquisiço ́e Bens e Servicos ́e TII na CÁministraço Pubbica Estáuab.

̃  agrupamento  ́os  itens  na  refería  CAta  ́e  Registro  ́e  Precos  e  o  mebhor  móebo  tanto
tecnicamente como economicamente ́e se reabizar a bicitaço em quesţo. Tóos os itens ́a
refería bicitaço şo ́a mesma natureza, tabbets simibares, que separáos ņo se beneficiariam
́a  economia  ́e  escaba  propiciáa  pebo  agrupamento.  CA sumuba  247  ́o  TIU  que  ́iz:  “É
obrigatória a ámisşo ́a ájúicaço por item e ņo por preco gbobab, nos éitais ́as bicitacões
para a contrataço ́e obras, servicos, compras e abienacões, cujo objeto seja ́ivisíveb, ́eśe que
ņo haja prejuízo para o conjunto ou compbexo ou peŕa ́e economia ́e escaba, teńo em vista o
objetivo ́e propiciar a ampba participaço ́e bicitantes que, embora ņo ́ispońo ́e capacíáe
para a execuço, fornecimento ou aquisiço ́a totabíáe ́o objeto, possam fazê-bo com rebaço
a  itens  ou  uníáes  autônomas,  ́eveńo  as  exigências  ́e  habibitaço  áequar-se  a  essa
́ivisibibíáe” notáamente reconhece que a peŕa ́e economia ́e escaba e uma ́as razões
aońe agrupamento ́e itens representam a mebhor abternativa.  CAbem ́isso o agrupamento traz os
seguintes benefícios a CÁministraço:

CAbgumas ́as vantagens şo:

 Garantia ́e um servico integráo garantińo compatibibíáe entre tóos os
ativos 

 Maior níveb ́e controbe peba CÁministraço nas entregas execuço ́e servicos
́e garantia suporte e assistência tecnica;

 Ioncentraço  ́a  responsabibíáe  peba  execuço  ́e  garantia  suporte  e
assistência tecnica em um só ponto ́e contato;

 Iobranca  e  garantia  ́os  resubtáos  ́iretamente  por  um  ponto  ́e  contato
unico;

 Dibuiço ́o custo fixo ́e prestar os servico ́e garantia suporte e assistência
tecnica.
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4. DAS ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS

GRUPO 01:  AQUISICÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS COM SISTEMA DE PROTECÃO DE
DADOS

 ITEM ESPECIFICACÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE

1 Tabbet para fins éucacionais – Tipo I uníáe 144.000

2 Tabbet uso gerab – Tipo II uníáe 60.000

Obs:  Havendo  divergências  entre  as  especificações  deste  anexo  e  as  do  sistema,
prevalecerão as deste anexo.

4.1. Especificação Detalhada:

4.1.1. Item 1 – Tablet para fins educacionais – Tipo I

4.1.1.1. Processamento e Memória:

4.1.1.1.1. Deve possuir memória interna (RCAM) ́e no mínimo 2 (́ois) GB;

4.1.1.1.2. Deve possuir processáor ́e, no mínimo, oito nucbeos (octa core), ́istribuińo:

4.1.1.1.3. Pebo menos 4 (quatro) nucbeos ́evem ser CA53 ́e 2.0GHz ou superior;

4.1.1.1.4. Pebo menos 4 (quatro) nucbeos ́evem ser CA53 ́e 1.5GHz ou superior;

4.1.1.2. Conectividade:

4.1.1.2.1.  Deve permitir conex̧o com rée ́e ́áos 2G, 3G e 4G atraves ́a inserço ́e chip
(sim caŕ) ́e ́áos,  sem necessíáe ́e acessórios e/ou áaptáores externos,
conforme párões abaixo:

4.1.1.2.1.1. 2G: 850/900/1800/1900mhz; 

4.1.1.2.1.2. 3G/4G (HSPCA+) – tx20Mbps: 700/850/900/1900/2100mhz - 2570mhz;

4.1.1.2.2. Deve ser compatíveb com tóas as operáoras ́e tebefonia ́o território nacionab;

4.1.1.2.3.  Deve permitir a conex̧o com rée sem fio (wirebess) ́o tipo “wi-fi” conforme páŗo
802.11ac (b/g/n/ac);

4.1.1.2.3.1. Deve permitir operaço ́e rée sem fio em canais 2.4GHz e 5GHz;

4.1.1.2.4. Deve permitir conex̧o com Bbuetooth 4.2 ou superior;

4.1.1.2.5. Deve permitir conex̧o com computáores atraves ́e porta tipo USB-I, no mínimo;

4.1.1.2.6.  Deve possuir interface ́e ́áos para conex̧o com computáor, ́isponíveb para uso
quańo o tabbet esta em processo ́e carga ́a bateria;

4.1.1.2.7.  Deve  possuir  conector  DIÎ  ou  USB  tipo  I,  SD  e  opço  ́e  PI  Sync  com
gerenciamento ́o conteúo embarcáo; 

4.1.1.3. Tela

4.1.1.3.1.  Deve apresentar teba capacitiva,  sensíveb  ao toque e,  pebo menos,  5 (cinco)  toques
simubtâneos;

4.1.1.3.2. CA teba ́eve ter tamanho mínimo ́e 10 pobegáas;

4.1.1.3.3. Deve repróuzir pebo menos 15 mibhões ́e cores;
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4.1.1.3.4. Deve ter pebo menos 149 PPI (pixels per inch);

4.1.1.3.5. Deve possuir bribho ́e pebo menos 220 ć/m².

4.1.1.3.6. CA teba ́eve possuir tecnobogia IPS LED;

4.1.1.3.7. ̃ tabbet ́eve possuir microfone e abto-fabante integráos;

4.1.1.3.8.  Deve  possuir  sensor  ́e  posiço,  que  permita  abterar  automaticamente  o  móo  ́e
visuabizaço ́e verticab para horizontab e vice-versa;

4.1.1.3.9. Deve possuir o recurso pinch, permitińo aumentar ou ́iminuir o zoom ́a imagem com
gestos ́o tipo pinca;

4.1.1.3.10. CA teba ́eve possuir resobuço mínima ́e 1280 por 800 pixebs;

4.1.1.3.11. CA teba ́eve possuir contraste ́inâmico mínimo ́e 500:1;

4.1.1.4. Armazenamento

4.1.1.4.1.  Deve possuir capacíáe ́e armazenamento interno ́o tipo fbash ́e pebo menos 32
(trinta e ́ois) GB;

4.1.1.4.12.  Deve  suportar  aumento  ́a  capacíáe  ́e  armazenamento  atraves  ́e  carţo  ́e
memória externa (micro SD) ate 128 GB;

4.1.1.5. Câmeras

4.1.1.5.1. Deve possuir câmera traseira ́e, no mínimo, 5 (cinco) megapixebs;

4.1.1.5.2. CA câmera traseira ́eve estar acompanháa ́e fbash embutío no equipamento;

4.1.1.5.3. Deve permitir a gravaço ́e ví́eo em abta ́efiniço (1080p) e possuir zoom ́igitab ́e
pebo menos 4x com foco automatico;

4.1.1.5.4. Deve possuir câmera frontab ́e, no mínimo, 2 (́ois) megapixebs;

4.1.1.6. Características Gerais

4.1.1.6.1. Deve possuir tecnobogia ́e bocabizaço GPS ou CA-GPS;

4.1.1.6.2. Deve possuir microfone e abto fabante estereo integráos ao gabinete;

4.1.1.6.3. Deve ter espessura maxima ́e 10 mibímetros;

4.1.1.6.4. Deve ter peso maximo ́e 550 gramas;

4.1.1.6.5. Deve possuir saí́a combo para fone e microfone, conector páŗo P2 ́e 3.5mm e com
3 (três) pontos ́e contato (terra, aúio ́ireito e esqueŕo);

4.1.1.6.6. Deve permitir conex̧o com computáores Wińows ou Mac;

4.1.1.6.7. Deve vir com cabo ́e abimentaço e cabo ́e comunicaço USB;

4.1.1.6.8. Deve vir c2om o CAńroí 9 em bíngua portuguesa;

4.1.1.6.9.  Deve  suportar  pebo  menos  os  seguintes  tipos  ́e
arquivos: .ppt, .pptx, .́oc, .́ocx, .xbs, .xbsx, .txt, .rtf, .gif, .ót, .ṕf, .jpeg, .bmp, .png, .h
tmb.

4.1.1.6.10. Deve ser compatíveb com ebooks ́o tipo .epub e .ṕf;

4.1.1.6.11.  Deve ser fornecío com certificáo ́e homobogaço ́a CÂCATEL, comprovańo que
esta apto a ser comerciabizáo;

4.1.1.6.12.  Devera possuir, embarcáo ́e fabrica, sistema ́e proteço ́e ́áos com suporte e
garantia para 24 meses, conforme especificacões ́o CAnexo CA;
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4.1.1.7. Bateria

4.1.1.7.1.  Deve  possuir  bateria  recarregaveb  interna  ́e no mínimo 6.000mCAh,  Lítion-íon,  com
autonomia estimáa ́e pebo menos 8 hora;

4.1.1.7.2. Deve permitir ser mantío conectáo ao carregáor mesmo após a carga totab ́a bateria
sem riscos ́e sobreaquecimento ou acíentes ́e sobrecarga;

4.1.1.7.3. Deve permitir o uso ́o tabbet enquanto a bateria estiver carregańo;

4.1.1.7.4. Deve possuir tenşo ́e entráa 110/220V automatica; 

4.1.1.8. Acessórios

4.1.1.8.1. Deve acompanhar tóos os acessórios necessario ao funcionamento ́o equipamento;

4.1.1.8.2. Devera ser incbuso capa ́e proteço em conformíáe com o grau ́e proteço IP-54,
comprováa  pebo  fabricante  ́o  Tabbet,  garantińo  que  a  capa  seja  ́o  tipo
emborracháa ou pobiuretano, com a boŕa ́a capa visuabmente acima ́o níveb ́a
teba, garantińo maior proteço e ́urabibíáe ao equipamento;

4.1.2. Item 2 – Tablet uso geral – Tipo II

4.1.2.1. Processamento e Memória:

4.1.2.1.1. Deve possuir memória interna (RCAM) ́e no mínimo 2 (́ois) GB;

4.1.2.1.1. Deve possuir processáor ́e, no mínimo, quatro nucbeos (quá core) ́e 1.4 GHz;

4.1.2.2. Conectividade:

4.1.2.2.1. Deve permitir conex̧o com rée ́e ́áos 2G, 3G e 4G atraves ́a inserço ́e chip
(sim caŕ) ́e ́áos,  sem necessíáe ́e acessórios e/ou áaptáores externos,
conforme párões abaixo:

4.1.2.2.1.1. 2G: 850/900/1800/1900mhz; 

4.1.2.2.1.2. 3G/4G LTE: 700/850/900/1900/2100mhz - 2700mhz;

4.1.2.2.2. Deve ser compatíveb com tóas as operáoras ́e tebefonia ́o território nacionab;

4.1.2.2.3. Deve permitir a conex̧o com rée sem fio (wirebess) ́o tipo “wi-fi” conforme páŗo
802.11 b/g/n;

4.1.2.2.3.1. Deve permitir operaço ́e rée sem fio em canais 2.4GHz;

4.1.2.2.4. Deve permitir conex̧o com Bbuetooth 4.0 ou superior;

4.1.2.2.5. Deve permitir conex̧o com computáores atraves ́e porta tipo USB, no mínimo;

4.1.2.3. Tela

4.1.2.3.1.  Deve apresentar  teba capacitiva,  sensíveb  ao toque e,  pebo menos,  5 (cinco) toques
simubtâneos;

4.1.2.3.2. CA teba ́eve ter tamanho mínimo ́e 10 pobegáas;

4.1.2.3.3. Deve repróuzir pebo menos 15 mibhões ́e cores;

4.1.2.3.4. CA teba ́eve possuir tecnobogia TFT ou IPS;

4.1.2.3.5. ̃ tabbet ́eve possuir microfone e abto-fabante integráos;

4.1.2.3.6.  Deve  possuir  sensor  ́e  posiço,  que  permita  abterar  automaticamente  o  móo  ́e
visuabizaço ́e verticab para horizontab e vice-versa;
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4.1.2.3.7. Deve possuir o recurso pinch, permitińo aumentar ou ́iminuir o zoom ́a imagem com
gestos ́o tipo pinca;

4.1.2.3.8. CA teba ́eve possuir resobuço mínima ́e 1280 por 800 pixebs;

4.1.2.3.9. CA teba ́eve possuir contraste ́inâmico mínimo ́e 500:1;

4.1.2.4. Armazenamento

4.1.2.4.1. Deve possuir capacíáe ́e armazenamento interno ́o tipo fbash ́e pebo menos 16
(́ezesseis) GB;

4.1.2.4.2.  Deve  suportar  aumento  ́a  capacíáe  ́e  armazenamento  atraves  ́e  carţo  ́e
memória externa (micro SD) ate 128 GB;

4.1.2.5. Câmeras

4.1.2.5.1. Deve possuir câmera traseira ́e, no mínimo, 5 (cinco) megapixebs;

4.1.2.5.2. CA câmera traseira ́eve estar acompanháa ́e fbash;

4.1.2.5.3.  Deve permitir a gravaço ́e ví́eo em abta ́efiniço (720p) e possuir zoom ́igitab ́e
pebo menos 4x com foco automatico;

4.1.2.5.4. Deve possuir câmera frontab ́e, no mínimo, 2 (́ois) megapixebs;

4.1.2.6. Características Gerais

4.1.2.6.1. Deve possuir tecnobogia ́e bocabizaço GPS ou CA-GPS;

4.1.2.6.2. Deve possuir microfone e abto fabante estereo integráos ao gabinete;

4.1.2.6.3. Deve ter espessura maxima ́e 10 mibímetros;

4.1.2.6.4. Deve ter peso maximo ́e 550 gramas;

4.1.2.6.5. Deve possuir conector ́e aúio ́o tipo stereo no páŗo 3.5mm;

4.1.2.6.6. Deve permitir conex̧o com computáores Wińows ou Mac;

4.1.2.6.7. Deve vir com cabo ́e abimentaço e cabo ́e comunicaço USB;

4.1.2.6.8. Deve vir com o CAńroí 8 ou verşo mais recente instabáo;

4.1.2.6.9.  Deve  suportar  pebo  menos  os  seguintes  tipos  ́e
arquivos: .ppt, .pptx, .́oc, .́ocx, .xbs, .xbsx,, .ót, .ós, .óp, .ṕf.

4.1.2.6.10. Deve ser compatíveb com ebooks ́o tipo .epub e .ṕf;

4.1.2.6.11.  Deve ser fornecío com certificáo ́e homobogaço ́a CÂCATEL, comprovańo que
esta apto a ser comerciabizáo;

4.1.2.6.12.  Devera possuir, embarcáo ́e fabrica, sistema ́e proteço ́e ́áos com suporte e
garantia para 24 meses, conforme especificacões ́o CAnexo CA;

4.1.2.7. Bateria

4.1.2.7.1. Deve possuir bateria recarregaveb interna ́e no mínimo 5000mCAh, com autonomia 
estimáa ́e pebo menos 8 horas;

4.1.2.7.2. Deve permitir ser mantío conectáo ao carregáor mesmo após a carga totab ́a bateria
sem riscos ́e sobreaquecimento ou acíentes ́e sobrecarga;

4.1.2.7.3. Deve permitir o uso ́o tabbet enquanto a bateria estiver carregańo;

4.1.2.7.4. Deve possuir tenşo ́e entráa 110/220V automatica; 

4.1.2.8. Acessórios
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4.1.2.8.1. Deve acompanhar tóos os acessórios necessario ao funcionamento ́o equipamento;

4.1.2.8.2. Devera ser incbuso capa ́e proteço em conformíáe com o grau ́e proteço IP-54,
comprováa  pebo  fabricante  ́o  Tabbet,  garantińo  que  a  capa  seja  ́o  tipo
emborracháa ou pobiuretano, com a boŕa ́a capa visuabmente acima ́o níveb ́a
teba, garantińo maior proteço e ́urabibíáe ao equipamento;

4.2. DAS CONDICÕES DE GARANTIA, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

4.2.1. CA garantia ́evera ser integrab, no mínimo ́e 24 meses para o tabbet e 12 meses para a
bateria, com cobertura totab para pecas e servicos seńo que em caso ́e troca ́o próuto
com ́efeito, um novo ́evera ser fornecío com os apbicativos instabáos.  CApenas seŗo
aceitas garantias fornecías pebo fabricante ́o equipamento.

4.2.2.  ̃s servicos ́e assistência tecnica ́eveŗo ser prestáos ́iretamente pebo fabricante ou
atraves  ́e  sua  rée  ́e  assistência  tecnica  autorizáa,  ́evíamente  comprováo  por
́ecbaraço e/ou cópia ́o contrato, bocabizáa no Estáo ́o Ieara. Devera ser suprío 8x5
-  8  (oito)  horas  por  ́ia  ́urante  5  (cinco)  ́ias  na  semana  (́e  seguńa  a  sexta)
ininterruptamente, para  tóo o haŕware  ofertáo,  incbuińo chamáos  tecnicos. Iaso o
fabricante  ņo  ́isponha  ́e  CAssistência  Tecnica  no  Estáo  ́o  Ieara,  sera  aceita  a
́ecbaraço que este se compromete a impbantar ou créenciar uma CAssistência Tecnica
ate a assinatura ́a CAta ́e Registro ́e Precos.

4.2.3. CA CAssistência Tecnica ́evera ́isponibibizar cabb center com abertura ́e chamáo atraves ́e
chat, centrab 0800 e atraves ́e e-maib, póeńo a Ĩ̂TRCATCÂTE utibizar quabquer uma
́as três opcões Este sera consíeráo o início para contagem ́os prazos estabebecíos;

4.2.4. ̃ tempo ́e ateńimento ́a assistência tecnica, que compreeńe o tempo entre a abertura
́o chamáo tecnico junto à Ĩ̂TRCATCADCA e o ateńimento, via tebefone ou pessoab, por
um tecnico quabificáo sera ́e ate 2 (́uas) horas uteis. Iaso a  sobuço ́o probbema exija
a entrega ́o equipamento na CAssistência Tecnica em Fortabeza, essa ativíáe sera ́e
responsabibíáe  ́a  Ĩ̂TRCATCÂTE.  ̃ tempo ́e  sobuço,  que  compreeńe  o  tempo
entre a abertura ́o chamáo tecnico e a ́efinitiva sobuço ́o chamáo, seja atraves ́e
assistência tecnica ou substituiço ́o equipamento, sera ́e 24 (vinte e quatro) horas uteis.
̂a sobuço ́o probbema seŗo consíeráos para efeitos contratuais  8 (oito)  horas ́e
seguńa-feira a sexta-feira, excbuińo-se os feriáos. Iaso a sobuço exija a entrega ́o
equipamento na CAssistência tecnica, o tempo ́e sobuço comecara a contar a partir ́o
recebimento ́o equipamento peba CAssistência Tecnica;

4.2.5. ̂a impossibibíáe ́e sobuço ́efinitiva ́o probbema no prazo estabebecío, obriga-se a
Ĩ̂TRCATCADCA a ́isponibibizar para uso iméiato, nas instabacões ́o órģo/entíáe, outro
equipamento  ́e  características  iguais  e/ou  superior  ao  que  esta  seńo  objeto  ́a
manutenço;

4.2.6. Iaso seja impossíveb a substituiço ́os equipamentos, componentes, materiais ou pecas
por outras que ņo as que compõem o item proposto,  esta substituiço obéecera ao
criterio ́e compatibibíáe, que póera ser encontráo no site ́o fabricante, atraves ́e
equivabência e semebhanca, e só póera ser efetuáa méiante expressa autorizaço por
escrito ́o órģo/entíáe, para  cáa  caso particubar.  Iaso o órģo/entíáe recuse o
equipamento, componente, materiab e ou peca a ser substituí́a, a Ĩ̂TRCATCADCA ́evera
apresentar outras abternativas, porem o prazo para sobuço ́o probbema ņo sera abteráo;

4.2.7. CA manutenço ́evera ser prestáa pebo fabricante ou peba CAssistência Tecnica bocabizáa
no Estáo ́o Ieara;

5. DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS
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5.1. CAs ́espesas ́ecorrentes ́a CAta ́e Registro e Precos correŗo peba fonte ́e recursos ́o(s)
órģo(s)/entíáe(s)  participante(s)  ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos),  a  ser informáa
quańo ́a bavratura ́o contrato.

6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

6.1. Quanto à entrega:

6.1.1. ̃ objeto contratuab ́evera ser entregue em conformíáe com as especificacões estabebecías
neste instrumento,  nos bocais, horarios e ́ias ińicáos no CAnexo CA ́este Termo, no prazo ́e 90
(noventa) ́ias, contáo a partir ́o recebimento ́a oŕem ́e servico ou instrumento equivabente.

6.1.2.  ̃  bocab  ́e  entrega  e  os  eńerecos  específicos  ́e  cáa  bocabíáe  beneficiáa  seŗo
repassáos peba  Iontratante,  ́eveńo a  entrega,  ocorrer  ́entro  ́a Regi̧o  Metropobitana ́e
Fortabeza.

6.1.3. ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos
ate 2 (́ois) ́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́e entrega, e aceitos peba contratante, ņo seŗo
consíeráos como ináimpbemento contratuab.

6.2. Quanto ao recebimento:

6.2.1. PR̃VIS̃RICAMÊTE, méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaço ́a conformíáe
́o objeto com as especificacões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa peba Ĩ̂TRCATCÂTE.

6.2.2. DEFÎITIVCAMÊTE, seńo expéío termo ́e recebimento ́efinitivo, após verificaço ́a
quabíáe e ́a quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabebecías
foram ateńías e, consequente aceitaço ́as notas fiscais pebo gestor ́a contrataço, ́eveńo
haver rejeiço no caso ́e ́esconformíáe.

7. DO PAGAMENTO

7.1. ̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a CAta ́e Registro ́e Precos sera proveniente ́os recursos
́o (s) próprios órģo (s)/entíáes participante (s) e sera efetuáo ate 30 (trinta) ́ias a contar ́a
́ata ́a apresentaço ́a ̂ota Fiscab/Fatura ́evíamente atestáa pebo gestor ́a contrataço,
méiante créito em conta corrente em nome ́a contratáa, excbusivamente no Banco Bráesco
S/CA, conforme Lei nº 15.241, ́e 06 ́e ́ezembro ́e 2012,  sabvo as economias mistas e suas
subsíiarias com exceço ́a Iompanhia ́e Água e Esgoto – ICAGEIE.  

7.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a
partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

7.2. ̧̂o sera efetuáo quabquer pagamento à Ĩ̂TRCATCADCA, antes ́a execuço ́o objeto, se o
objeto  ņo  estiver  ́e  acoŕo  com  as  especificacões  ́este  instrumento  e  em  caso  ́e
́escumprimento ́as cońicões ́e habibitaço exigías na bicitaço.

7.3. ̂o caso ́e atraso ́e pagamento, ́eśe que a contratáa ņo tenha concorrío ́e abguma
forma para tanto, seŗo ́evíos peba contratante encargos moratórios à taxa nominab ́e 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitabizáos ́iariamente em regime ́e juros simpbes.

7.3.1. ̃ vabor ́os encargos sera cabcubáo peba fórmuba: EM = I x ̂ x VP, ońe: EM = Encargos
moratórios ́evíos; ̂ = ̂umeros ́e ́ias entre a ́ata prevista para o pagamento e a ́o efetivo
pagamento; I = Íńice ́e compensaço financeira = 0,00016438; e VP = Vabor ́a prestaço em
atraso.

7.4. Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em originab ou por quabquer processo
́e  reprografia,  autenticáa  por  cartório  competente  ou  por  servíor  ́a  CÁministraço,  ou
pubbicaço em órģo ́a imprensa oficiab. Iaso a ́ocumentaço tenha sío emitía peba internet,
só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáe.
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8. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Das estatais:

8.1.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a contratante poderá, garantida a prévia
defesa,  aplicar  a contratada,  nos termos do art.  83  da Lei  nº  13.303/2016,  as seguintes
penalidades:

8.1.1.1. CÁvertência

8.1.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Mubta ́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o vabor ́o contrato por ́ia ́e atraso, ate o maximo ́e
5% (cinco por cento) peba inobservância ́o prazo fixáo para apresentaço ́a garantia.

b)  Mubta ́iaria  ́e 0,3% (três ́ecimos por  cento),  no  caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab ate o 30º (trigesimo) ́ia, sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivabente
e rescişo contratuab, exceto se houver justificáo interesse pubbico em manter a avenca, hipótese
em que sera apbicáa apenas a mubta.

c) Mubta ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento),  no caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab  superior  a  30  (trinta)  ́ias,  sobre  o  vabor  ́a  nota  ́e  empenho  ou  instrumento
equivabente. CA apbicaço ́a presente mubta excbui a apbicaço ́a mubta prevista na abínea anterior;

́)  Mubta ́e 0,1% (um ́ecimo por cento),  sobre o vabor  ́a nota ́e empenho ou instrumento
equivabente, em caso ́e ́escumprimento ́as ́emais cbausubas contratuais, ebeváa para 0,3%
(três ́ecimos por cento), em caso ́e reincíência;

e) Mubta ́e 20% (vinte por cento), sobre o vabor ́o contrato, no caso ́e ́esistência ́a execuço
́o objeto ou rescişo contratuab ņo motiváa peba contratante.

8.1.1.3. Suspenşo temporaria ́e participaço em bicitaço e impéimento ́e contratar com a
entíáe sancionáora, por prazo ņo superior a 2 (́ois) anos.

8.1.2.  CA  contratante  ́ara  pubbicíáe  ́a  sanço  áministrativa  para  registro  no  Iáastro  ́e
Fornecéores ́o Estáo.

8.2. Dos demais órgãos da administração pública

8.2.1.  No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita,  sem
prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

8.2.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Mubta ́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o vabor ́o contrato por ́ia ́e atraso, ate o maximo ́e
5% (cinco por cento) peba inobservância ́o prazo fixáo para apresentaço ́a garantia.

b)  Mubta ́iaria  ́e 0,3% (três ́ecimos por  cento),  no  caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab ate o 30º (trigesimo) ́ia, sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivabente.

c) Mubta ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento),  no caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab  superior  a  30  (trinta)  ́ias,  sobre  o  vabor  ́a  nota  ́e  empenho  ou  instrumento
equivabente. CA apbicaço ́a presente mubta excbui a apbicaço ́a mubta prevista na abínea anterior.

́) Mubta ́iaria ́e 0,1% (um ́ecimo por cento) sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento
equivabente, em caso ́e ́escumprimento ́as ́emais cbausubas contratuais, ebeváa para 0,3%
(três ́ecimos por cento) em caso ́e reincíência.

e) Mubta ́e 20% (vinte por cento), sobre o vabor ́o contrato, no caso ́e ́esistência ́a execuço
́o objeto ou rescişo contratuab  ņo motiváa peba  contratante,  incbusive  o  cancebamento  ́o
registro ́e preco.
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8.2.1.2. Impéimento ́e bicitar e contratar com a CÁministraço, seńo enţo, ́escréenciáa no
cáastro ́e fornecéores  ́a Secretaria  ́o Pbanejamento  e Gesţo (SEPLCAG),  ́o Estáo ́o
Ieara,  pebo  prazo ́e ate  5 (cinco)  anos,  enquanto  peŕurarem os motivos  ́eterminantes  ́a
puniço ou ate que seja promovía a reabibitaço perante a própria autoríáe que apbicou a
penabíáe, sem prejuízo ́as mubtas previstas neste instrumento e ́as ́emais cominacões begais.

8.3. CA mubta a que porventura a contratáa ́er causa sera ́escontáa ́a garantia contratuab ou,
na sua ausência, insuficiência ou ́e comum acoŕo, nos ́ocumentos ́e cobranca e pagamento
peba execuço ́o contrato, reservańo-se a contratante o ́ireito ́e utibizar, se necessario, outro
meio áequáo à biquíaço ́o ́ebito.

8.3.1. Se ņo for possíveb o pagamento ́a mubta por meio ́e ́escontos ́os créitos existentes, a
Ĩ̂TRCATCADCA recobhera a mubta por meio ́e ́epósito bancario em nome ́a contratante, se ņo o
fizer, sera cobráa em processo ́e execuço.

8.4. ̂enhuma sanço sera apbicáa sem garantia ́a ampba ́efesa e contráitório, na forma ́a bei.

9. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar o objeto em conformíáe com as cońicões ́este instrumento.

9.2.  Manter  ́urante  tóa  a  execuço  contratuab,  em  compatibibíáe  com  as  obrigacões
assumías, tóas as cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço.

9.3.  CAceitar,  nas mesmas cońicões contratuais,  os percentuais ́e acrescimos ou supressões
bimitańo-se ao estabebecío no § 1º, ́o art. 65, ́a Lei Féerab nº 8.666/1993,  tomańo-se por
base o vabor contratuab, exceto para contratacões ́ecorrentes ́a Lei Féerab n° 13.303/2016.

9.4. Refazer o objeto ́o contrato em que se verificarem vícios, ́efeitos ou incorrecões resubtantes ́a
execuço,  bem como  em ́esconformíáe com as especificacões ́este termo ou ́e materiais
empregáos,  e  respońera  por  ́anos  causáos  ́iretamente  a  terceiros  ou  à  contratante,
ińepeńentemente ́a comprovaço ́e sua cubpa ou ́obo na execuço ́o contrato, ņo póeńo ser
arguío para efeito ́e excbuşo ou réuço ́e sua responsabibíáe o fato ́e a contratante procéer à
fiscabizaço ou acompanhar a execuço contratuab.

9.4.1. Para cumprimento ́o previsto neste subitem, sera concéío o prazo ́e 90 (noventa) ́ias,
contáo ́a notificaço.

9.5. Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre a
execuço contratuab,  incbusive as obrigacões rebativas a sabarios,  prevíência sociab,  impostos,
encargos  trababhistas,  fiscais,  comerciais e outras províências,  respońeńo obrigatoriamente
pebo fieb cumprimento ́as beis trababhistas e específicas ́e acíentes ́o trababho e begisbaço
correbata,  apbicaveis  ao  pessoab  empregáo  na  execuço  contratuab,  ņo  transferińo  a
responsabibíáe à ETIIE para nenhum fim ́e ́ireito.

9.6.  Prestar iméiatamente as informacões e os escbarecimentos que venham a ser sobicitáos
peba Ĩ̂TRCATCÂTE, sabvo quańo impbicarem em ińagacões ́e carater tecnico, hipótese em
que seŗo respońías no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horas.

9.7. Iumprir, quańo for o caso, as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabibizańo-se pebo
períóo oferecío em sua proposta, observańo o prazo mínimo exigío peba CÁministraço.

9.8.  Províenciar  a  substituiço  ́e  quabquer  profissionab  envobvío  na  execuço  ́o  objeto
contratuab, cuja cońuta seja consíeráa ińesejaveb peba fiscabizaço ́a Ĩ̂TRCATCÂTE.

9.9. Respeitar a begisbaço rebativa à ́isposiço finab ambientabmente áequáa ́os resí́uos geráos,
mitigaço ́os ́anos ambientais por meio ́e méías cońicionantes e ́e compensaço ambientab e
outros, conforme previsto em bei.

10 - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
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10.1.  Sobicitar  a  execuço  ́o  objeto  à  Ĩ̂TRCATCADCA  atraves  ́a  emisşo  ́e  ̃ŕem  ́e
fornecimento.

10.2.  Proporcionar  à  contratáa  tóas  as  cońicões  necessarias  ao  pbeno  cumprimento  ́as
obrigacões ́ecorrentes ́o objeto contratuab, consoante estabebece a Lei Féerab n° 8.666/1993 e
a Lei Federal Nº 13.303/2016.

10.3. Fiscabizar a execuço ́o objeto contratuab, atraves ́e sua uníáe competente, póeńo,
em ́ecorrência, sobicitar províências ́a Ĩ̂TRCATCADCA, que ateńera ou justificara ́e iméiato.

10.4.  ̂otificar  a  Ĩ̂TRCATCADCA ́e quabquer  irregubaríáe ́ecorrente  ́a execuço ́o objeto
contratuab.

10.5. Efetuar os pagamentos ́evíos à Ĩ̂TRCATCADCA nas cońicões estabebecías neste Termo.

10.6. CApbicar as penabíáes previstas em bei e neste instrumento.

11. DA FISCALIZACÃO

11.1.  CA execuço  contratuab  sera  acompanháa  e  fiscabizáa  por  um  gestor  especiabmente
́esignáo para este fim peba contratante, a ser informáo quańo ́a bavratura ́o instrumento
contratuab.

12. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. CA CAta ́e Registro ́e Precos terá vabíáe pebo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir
́a ́ata ́a sua pubbicaço ou enţo ate o esgotamento ́o quantitativo neba registráo, se este ocorrer
primeiro.

13. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

13.1. Iabera a Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ieara - ETIIE o gerenciamento ́a CAta
́e Registro ́e Precos, no seu aspecto operacionab e nas questões begais, em conformíáe com
as normas ́o Decreto Estáuab nº 32.824/2018, pubbicáo no D̃E ́e 11/10/2018.

14. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUCÃO E DA ALTERACÃO DO CONTRATO

14.1. ̃s prazos ́e vigência e ́e execuço contratuab seŗo ́efiníos pebo(s) órģo(s)/entíáe(s)
participante(s) ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos).

14.2.  ̃s  prazos  ́e  vigência  e  ́e  execuço  contratuab  póeŗo  ser  prorrogáos  e  abteráos,
respectivamente nos termos ́o art. 71 e art. 81 ́a Lei Féerab nº 13.303/2016, e ́o Regubamento
Interno ́e Licitacões e Iontratacões ́as para as empresas pubbicas e sociéáes ́e economia
mista e nos termos ́o art. 57, § 1º e art. 65 ́a Lei Féerab n° 8.666/1993, para os ́emais órģos/
entíáes ́a áministraço pubbica.

14.3. CA pubbicaço resumía ́este contrato ́ar-se-a na forma ́o paragrafo unico, ́o art. 51, ́a
Lei  13.303/2016 para as empresa pubbicas e sociéáes ́e economia mista  e nos termos ́o
paragrafo unico, ́o art. 61, ́a Lei Féerab nº 8.666/1993,  para os ́emais órģos/entíáes ́a
áministraço pubbica.

15. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

CÂEX̃ CA – SISTEMCA DE PR̃TECÃ DE DCAD̃S

CÂEX̃ B - ÓRGÃS PCARTIIIPCÂTES
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Responsaveb peba ebaboraço ́o Termo ́e Referência: De acoŕo:

________________________________ ____________________________

CAńre Luiz Moura ́os Santos, Ph́ Ábvaro Ibaúio Maia

Professor Titubar UEIE e Ionsubtor ETIIE Diretor ́e Tecnobogia e Inovaço - ETIIE
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ANEXO A – SISTEMA DE PROTECÃO DE DADOS

1. Caracteristicas Gerais

1.1 CA sobuço ́eve ser capaz ́e proteger ameacas ́e ́iferentes vetores ́e ataque como
infecço ́e mabware, ataques ́e phishing, ́ocumentos mabiciosos, ameacas ́e rée e abteracões
ao sistema operacionab sem o aviso previo ao usuario, manteńo o ́ispositivo seguro e conforme
com as pobíticas ́e seguranca ́o órģo;

1.2 CA sobuço ́eve ́etectar ameacas conhecías e ́esconhecías, incbuińo apbicacões ́e
abto risco - que póem ser prejúiciais ao ́ispositivo se utibizáas ́e forma ińevía;

1.3 CA sobuço ́eve prevenir o acesso a binks mabiciosos;

1.4 CA sobuço ́e prevenir ataques ́o tipo phishing e zero-phising (campanhas ́e phishing
́esconhecías);

1.5 CA sobuço  ́eve  abertar  e  bboquear  características  ́e  síe-boáing  (carregamento  em
parabebo ́e apbicacões); 

1.6 Suporte para ́ispositivos BỸD e ́ispositivos gerenciáos ́entro ́a organizaço;

1.7 CA sobuço ́eve suportar os sistemas operacionais CAńroí e ĨS.

1.8 ̃  core  ́a  sobuço  ́eve  ́isponibibizar  recursos  ́e  avabiaço  ́e  risco  compbeta
(Iorrebacionar Dispositivos, CApbicacões e CAtivíáe ́e Rée).

1.9 ̃ core ́a sobuço ́eve ́isponibibizar ao áministráor ́a sobuço, um ́ashboaŕ que
́emonstre o status ́o risco ́os ́ispositivos, status ́a proteço e os Eventos / CAbertas recentes. 

1.10 ̃ core ́a sobuço ́eve prover opcões ́e reméiaço e mitigaço no caso ońe uma
ameaca for ́etectáa.

1.11 Suporte para a ubtima verşo ́isponíveb ́e Sistema operacionab CAńroí e ĩS, o apbicativo
́eve estar ́isponibibizáo nas bojas oficiais CApp Store e Googbe Pbay. 

1.12 ̧̂o permitir abteracões na configuraço ́o apbicativo reabizáas pebo usuario.

1.13 Dar suporte para ativaço e iniciabizaço remota ́o apbicativo.

1.14 Suporte à varias bínguas para o ́ispositivo.

2 Requisitos de Detecção

2.1 Proteger o ́ispositivo ́e apbicacões mabiciosas conhecías e ́esconhecías;

2.2 CAnabisar o comportamento reab ́os apbicativos;

2.3 Detectar e anabisar apbicativos baseáo na reputaço ́o ́esenvobvéor. 

2.4 Permitir o Whitebist e Bbackbist ́e apbicacões;

2.5 Prover ińicáores ́e severíáe para ameacas íentificáas. o Prover um SLCA (Tempo
necessario para a ́etecço ́e um mabware) no momento ́a sua instabaço. Detecço ́e Rée:

2.6 CA sobuço  ́eve  ́etector  comunicacões  comprometías  e  trafego  ́e  rée  anômabo  ́o
́ispositivo e para o ́ispositivo. (Ex. Man-in-The-Mí́be attack - MiTM)

2.7 Detecço ́e interceptaço SSL. (Ex. SSL string & SSL Bump) o Habibíáe para reabizar o
Whitebist ́e certificáos. o Habibíáe para configurar URL fibter e bboquear o acesso ao recurso
quańo o ́ispositivo estiver em risco.

2.8 Habibíáe para bboquear o acesso para binks mabiciosos / sites utibizáos para Phishing.
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2.9 Prover  uma  navegaço  segura  para  o  usuario  e  bboquear  binks  mabiciosos.  ̃S  &
Expboraço  ́o  Dispositivo  o  Detectar  vubnerabibíáes  e  expboits  conhecíos  ́os  ́ispositivos
mobibe. 

2.10 Detectar ́ispositivos CAńroí com Root e ́ispositivos ĩS com Jaibbroken habibitáos.

2.11 Detectar ferramentas ́e evaşo para Jaibbreak/Root.

2.12 CAbertar sobre expboraço ́e vubnerabibíáes utibizańo Bbuetooth.

2.13 Detectar configuracões ́e Sistema operacionab que póem causar risco para o ́ispositivo.

2.14 Prevenir mensagens ́e SMS/Texto que contenha binks ́e Phishing. 

2.15 CAbertar versões ́e sistema operacionab (̃S) ́esatuabizáos.

2.16 Recursos ́e CAnti-bot com a capacíáe ́e bboquear Mabware ́e reabizar acessos a sites,
IP e Servíores ́e I&I mabiciosos conhecíos.

2.17 Bboquear a instabaço ́e profibes ́e configuraço para ĩS e permitir a configuraço ́e
reabizar Whitebist ́e Profibes. 

2.18 Proteço para apbicativos em execuço parabeba (backgrouń):

2.19 Gerar aberta no ĩS para a aprovaço ́e certificáo assináo ́e ́esenvobvéor.

2.20 Habibíáe ́e forcar o scan em apbicativos CAńroí e reabizar o bboqueio ́o CAPK caso seja
íentificáo como mabicioso. 

2.21 Bboquear o ́ownboá ́e IPCA ou CAPK (Baseáo em Pobíticas)

2.22 Disponibibizar pebo menos 3 níveis ́e cbassificaço ́e risco para o ́ispositivo.

2.23 ̃ core ́a sobuço ́eve minimizar a íentificaço ́e fabso positive (CAtribuir risco Baixo para
apbicativos vabíos).

3 Mitigação de Ameaças

3.1 CA sobuço ́eve suportar a notificaço ́o usuario e sobicitar que o usuario escobha uma
aço, como ́ebetar o apbicativo mabicioso, ́ebetar mensagens ́e texto ́e phishing ou ́esconectar
o ́ispositivo ́a rée quańo uma ameaca for ́etectáa.

3.2 CA sobuço ́eve integrar com sobucões ́e terceiros ́e UEM/MDM/EMM que permita acões
́e  reméiaço  para  o  ́ispositivo.  (Ex:  Remoço  ́e  ́áos  ́a  corporaço,  Quarentena  ́e
Dispositivos, Bboquear o acesso a recursos ́a organizaço). 

3.3 CA sobuço ́eve ter suporte para bboquear o acesso aos recursos ́a corporaço, quańo o
́ispositivo se encontrar  comprometío ou quańo o usuario tentar  efetuar a ́esinstabaço ́a
proteço.

3.4 CA sobuço ́eve oferecer a proteço contra ameacas ́e rée e efetuar o bboqueio a site
mabiciosos.

3.5 CA sobuço ́eve bboquear a comunicaço com sites ́e I&I quańo íentificáo o Mabware.

3.6 CA sobuço  ́eve  fornecer  suporte  para  fibtro  ́e  conteúo,  com  bboqueio  baseáo  em
categorias para impéir o acesso a sites ņo autorizáos. 

4 Controle de Auditoria

4.1.1 CA sobuço  ́eve prover  totab  visibibíáe e  controbe  sobre  os  eventos  ́e Seguranca,  e
abteracões no status ́o ́ispositivo.

4.1.2 Habibíáe ́e cońuzir investigacões para garantir a apbicaço ́e pobíticas ́e seguranca
conteńo as seguintes categorias:
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4.1.2.1.1 ̃S/Dispositivo

4.1.2.1.2 CApbicativos

4.1.2.1.3 Rée

4.1.2.2 CA sobuço ́eve integrar com sobucões ́e SIEM, suportar o export ́e bogs ́e Seguranca
atraves ́e Sysbog / Remote Sysbog.

4.1.2.3 Visibibíáe e gerenciamento ́e risco ́os ́ispositivos.

5 Gerência e Administração

5.1 Caracteristicas Gerais

5.1.1 Possuir um consobe ́e gerenciamento unificáo 

5.1.2 Possuir suporte acesso ao consobe ́e gerenciamento atraves interface Web, suportańo
os navegáores comuns ́o mercáo.

5.1.3 Deve possuir configuraço ́e Perfis ́e áministráor.  o CA sobuço ́eve oferecer suporte
granubar ́e configuracões atraves ́e pobíticas. 

5.1.4 CA sobuço ́eve oferer suporte Mubti-Tenancy, mas ́eve controbar a visuabizaço ́e cáa
cbiente ́e maneira ińivíuab.

5.1.5 Possuir um móebo simpbes ́e bicenciamento, baseáo em usuario e ́ispositivo. 

5.1.6 CA conex̧o com a consobe ́e gerenciamento ́eve ser feita atraves ́e um protocobo seguro
(Ex SSL).

5.1.7 Habibíáe ́e áicionar ou remover ́ispositivos, e atribuir a ́iferentes grupos.

5.1.8 Deve permitir que áministráores reabizem o upboá ́e um arquivo CAPK (formato CAńroí
CApp) na consobe ́e gerenciamento e gerar um rebatório compbeto ́e anabise ́o apbicativo

5.1.9 Permitir  a  customizaço  ́o  Emaib  enviáo  para  os  ususarios  para  a  instabaço  e
configuraço ́a sobuço.

5.1.10 Logs ́e CAúit ́e tóas as operacões ́os áministráores.

5.1.11 Iapacitates ́e Singbe-Sign-̃n ao acesso a consobe.

5.1.12 Suportar configuraço ́e MFCA (Mubti Factor CAuthentication) para o bogin ́e áministráores
a consobe ́e gerenciamento.

5.1.13 CA sobuço póe ser integráa ao MDM / EMM / UEM

5.1.14 CA bista ́e ́ispositivos a serem provisionáos póe ser ́efinía no MDM e bía peba sobuço

5.1.15 CA sobuço ́eve bistar ́e ́ispositivos por agrupamento, conforme apresentáo no MDM (por
exempbo, estrutura organizacionab / etiquetas / etc.)

5.1.16 Deve ter a capacíáe ́e bboquear informacões pessoais ́e funcionarios ́o MDM

5.1.17 ̃ CAgent póe ser enviáo para os ́ispositivos móveis suportáos 

5.1.18 De reabizar a instabaço ́e zero toque (o usuario finab ņo precisa se registrar, configurar
ou fazer bogin ́entro ́o apbicativo, configuraço e autenticaço usańo MDM)

5.1.19 CA sobuço póe notificar o MDM sobre o status e o níveb ́e risco ́os ́ispositivos; portanto,
o MDM póe executar acões para reméiar, se apbicaveb.

5.1.20 Grupos ́e pobíticas MDM póem ser configuráos para permitir a mitigaço áequáa ́e
riscos

5.1.21 Deve suportar o CAńroí Enterprise
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5.1.22 Deve permitir aos áministráores gerenciar móos e perfis ́o CAńroí Enterprise por meio
́e um MDM / UEM;

5.1.23 Deve reconhecer quańo ́ois perfis pertencem a um unico ́ispositivo que consumińo
uma unica bicenca para ambas as instâncias ́e perfib.

5.2 Auditoria e Alertas 

5.2.1 Informacões  sobre  a  ubtima  conex̧o  ́o agente  com a  consobe  ́e  gerenciamento  por
́ispositivo.

5.2.2 Informacões sobre o status ́e Provisionamento ́e cáa ́ispositivo.

5.2.3 Informacões sobre verşo ́o software instabáo ́e cáa ́ispositivo.

5.2.4 ̂umero totab ́e ́ispositivos com o agente instabáo na organizaço.

5.2.5 Informaço sobre os riscos atuais encontráos no ́ispositivo.

5.2.6 Informacões sobre os tipos ́e riscos e suas categorias.

5.2.7 ̃pço ́e ́ribb ́own para a investigaço ́e um aberta específico.  

5.2.8 CAbertas ́e eventos ́e Seguranca cbassificáos pebo tipo.

5.2.9 CAbertas ́e eventos ́e Seguranca em fibtros ́iferentes (Hora/Dia/Etc)

5.2.10 Habibíáe  para  enviar  SMS  e  e-maib  para  o  áministráor  referente  aos  eventos  ́e
seguranca.

5.2.11 Ionfiguraço ́e Reports e CAbertas ageńáos. (Diario / Semanab / Mensab) 

5.3 Segurança, Privacidade e Desempenho

5.3.1 CA sobuço ņo ́eve inváir a privacíáe ́o usuario - os ́áos ́o apbicativo que şo
priváos para o usuario ņo ́evem ser enviáos ou graváas. Essas informacões incbuem, mas
ņo  se  bimitam a:  mensagens  ́e  texto,  arquivos  ́e  foto  /  voz  /  ví́eo  ́o  ́ispositivo,  outros
́ocumentos, e-maibs, contatos, eventos ́a ageńa e bocabizaço.

5.3.2 CA sobuço ņo ́eve enviar e armazenar informacões ́e íentificaço pessoab (PII) para
servíores ́e anabise em texto ņo criptografáo.

5.3.3 CA sobuço ́eve ter a capacíáe ́e ocubtar a bista ́e apbicativos por ́ispositivo por usuario,
́eśe que a apbicaço ņo seja arriscáa.

5.3.4 CA sobuço póera ́esativar o rastreamento ́e bocabizaço ́o ́ispositivo em ataques à
rée por pobítica ́o cbiente.

5.3.5 CA sobuço  ́eve  ter  a  capacíáe  ́e  ́esativar  a  beitura  ́e  SMS ́urante  ataques  ́e
Smishing ́e acoŕo com a pobítica ́o cbiente.

5.3.6 CA sobuço ́eve permitir gerenciar pobíticas ́e seguranca por móebo e permitir pobíticas
́iferentes para ́iferentes grupos ́e ́ispositivos.

5.3.7 CA sobuço  ́eve  fornecer  proteço  sem  comprometer  a  experiência  ́o  usuario  e  o
́esempenho ́o ́ispositivo (por exempbo, ņo intrusivo, baixo uso ́e bateria e baixo uso ́e rée).

5.3.8 CA sobuço ́eve minimize o upboá ́e apbicativos para o servíor ́e anabise se o ́ispositivo
estiver usańo a rée móveb.

5.3.9 CA arquitetura ́a sobuço ́eve garantir que nenhuma informaço priváa ́e ́ispositivos e
usuarios (usuario nome, emaib e numeros ́e tebefone) sejam expostos 

5.3.10 Tóos os protocobos ́e comunicaço entre servíor e cbiente ́evem ser criptografáos.

5.3.11 ̂omes ́e usuario e senhas armazenáos ́evem ser criptografáos
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5.3.12 ̃  consobe  ́e  gerenciamento  ́eve  permitir  a  autenticacões  em  ́ois  fatores  para  os
áministráores.

5.3.13 Deve  possuiar  a  capacíáe  ́e  integraço  com  o  CActive  Directory  ́a  organizaço  e
permitir acesso SS̃ (bogon unico) para os áministráores.
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ANEXO B -  ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Órgão/Entidade

ETICE - Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ieara - CAv. Pontes Vieira, 220 - Şo Jo̧o ́o
Tauape. IEP: 60.130-240. Fortabeza - IE.

SEDUC - CAv. Generab CAfonso CAbbuquerque Lima, s/n – Iambeba - IEP: 60.822-325 - Fortabeza,
IE
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ANEXO II - CARTA PROPOSTA

À

Central de Licitações do Estado do Ceará.

Ref.: Pregão Eletrônico nº 20200009 - ETICE.

CA proposta encontra-se em conformíáe com as informacões previstas no éitab e seus CAnexos.

1. Identificação do licitante:

 a) Raz̧o Sociab:

 b) IPF/ÎPJ e Inscriço Estáuab:

 c) Eńereco compbeto:

 ́) Representante Legab (nome, nacionabíáe, estáo civib, profisşo, RG, IPF, ́omicíbio):

 e) Tebefone, cebubar, fax, e-maib:

2. Condições Gerais da Proposta:

• CA presente proposta e vabía por ______ (______) ́ias, contáos ́a ́ata ́e sua emisşo.

• ̃ objeto contratuab tera garantia ́e __________(_______) _________.

3. Formação do Preço:

GRUP̃_____

ITEM ESPEIIFIICACÃ MCARICA
ÛIDCADE

DE MEDIDCA
QUCÂT.

VCAL̃R (R$)

ÛITÁRĨ  T̃TCAL

VCAL̃R GL̃BCAL R$:

Vabor por extenso (________________________)

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas
da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Locab e ́ata

CAssinatura ́o representante begab

(̂ome e cargo)
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ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº ___ /20__.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200009 - ETICE.

PROCESSO Nº 06392616/2020.

CAos __ ́ias ́o mês ́e ________ ́e 20__, na sée ́a Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o
Ieara - ETIIE, foi bavráa a presente CAta ́e Registro ́e Precos, conforme ́ebiberaço ́a CAta ́o
Preģo Ebetrônico nº 20200009 - ETIIE ́o respectivo resubtáo homobogáo, pubbicáo no Diario
̃ficiab ́o Estáo em __/__/20__, às fbs ____, ́o Processo nº 06392616/2020, que vai assináa
pebo titubar ́a Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ieara - ETIIE - gestora ́o Registro ́e
Precos, pebos representantes begais ́os ́etentores ́o registro ́e precos, tóos quabificáos e
rebacionáos ao finab, a quab sera regía pebas cbausubas e cońicões seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. ̃ presente instrumento fuńamenta-se:

I. ̂o Preģo Ebetrônico nº 20200009 - ETIIE.

II. ̂os termos ́o Decreto Estáuab nº 32.824, ́e 11/10/2018, pubbicáo D.̃.E ́e 11/10/2016.

III. ̂a Lei Féerab n.º 8.666, ́e 21.06.1993 e na Lei Féerab n.º 13.303, ́e 30.06.2016.

IV. Regubamento ́e Licitacões e Iontratos ́a ETIIE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

CA presente CAta tem por objeto o Registro ́e Precos para aquisiço ́e ́ispositivos móveis com
sistema ́e proteço ́e ́áos, ́e acoŕo com as especificacões e quantitativos  encontram-se
́etabháos no CAnexo I - Termo ́e Referência ́e Preģo Ebetrônico nº 20200009 - ETIIE, que
passa a fazer parte ́esta CAta, com as propostas ́e precos apresentáas pebos prestáores ́e
servicos  cbassificáos  em  primeiro  bugar,  conforme  consta  nos  autos  ́o  Processo  nº
06392616/2020.

Subcbausuba  Única  -  Este  instrumento  ņo  obriga  a  CÁministraço  a  firmar  contratacões,
excbusivamente  por  seu  interméio,  póeńo  reabizar  bicitacões  específicas  obéecías  a
begisbaço pertinente, sem que, ́esse fato, caiba recurso ou ińenizaço ́e quabquer especie aos
́etentores  ́o  registro  ́e  precos,  seńo-bhes  asseguráo  a  preferência,  em  iguab́áe  ́e
cońicões.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

CA presente CAta ́e Registro ́e Precos tera vabíáe pebo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a
partir ́a ́ata ́a sua pubbicaço ou enţo ate o esgotamento ́o quantitativo neba registráo, se
este ocorrer primeiro.

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Iabera a ETIIE o gerenciamento ́este instrumento, no seu aspecto operacionab e nas questões
begais, em conformíáe com as normas ́o Decreto Estáuab nº 32.824/2018, pubbicáo no D.̃.E
́e 11/10/2018.

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZACÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Em ́ecorrência ́a pubbicaço ́esta CAta, a ETIIE, e/ou pebo órģo/entíáe interessáos, póeŗo
efetuar compras ou firmar contratacões ́iretamente com os fornecéores com precos registráos.
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Subcbausuba Primeira - ̃ fornecéor tera o prazo ́e  5 (cinco) ́ias uteis, contáos a partir ́a
convocaço, para a assinatura ́o contrato. Este prazo póera ser prorrogáo uma vez por iguab
períóo, ́eśe que sobicitáo ́urante o seu transcurso e, aińa assim, se ́evíamente justificáo
e aceito peba contratante.

Subcbausuba Seguńa - ̃ instrumento ́e que trata o subitem anterior, emitío em 2 (́uas) vias,
seńo a primeira para o prestáor ́e servico e a seguńa para arquivo ́a contratante e tera
carater convocatório.

Subcbausuba Terceira - ̂a emisşo ́a oŕem ́e servico ou instrumento equivabente sera exigía a
comprovaço ́as cońicões ́e habibitaço exigías no éitab, as quais ́eveŗo ser mantías peba
contratáa ́urante tóo o períóo ́a contrataço

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGACÕES E RESPONSABILIDADES

̃s signatarios ́esta CAta ́e Registro ́e Precos assumem as obrigacões e responsabibíáes
constantes no Decreto Estáuab ́e Registro ́e Precos nº 32.824/2018.

Subcbausuba  Primeira -  Iompetira a ETIIE na quabíáe ́e gestor  ́o Registro ́e Precos,  o
controbe e áministraço ́o SRP, em especiab, as atribuicões estabebecías nos incisos I ao VII,
́o art. 17, ́o Decreto Estáuab n° 32.824/2018.

Subcbausuba Seguńa - Iabera a ETIIE, as atribuicões que bhe şo conferías nos termos ́os
incisos I a V ́o art. 18, ́o Decreto Estáuab n° 32.824/2018.

Subcláusula Terceira - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta
Ata, fica obrigado a:

a) CAteńer os péíos efetuáo(s) pebo(s) órģo(s) ou entíáe(s) participante(s) ́o SRP, bem
como aquebes ́ecorrentes ́e remanejamento ́e quantitativos registráos nesta CAta, ́urante a
sua vigência.

b)  Fornecer  os  bens ofertáos,  por  preco unitario  registráo,  nas  quantíáes ińicáas pebo
participante ́o Sistema ́e Registro ́e Precos.

c) Respońer no prazo ́e ate 5 (cinco) ́ias a consubtas ́o órģo gestor ́e Registro ́e Precos
sobre, a pretenşo ́e órģo/entíáe interessáos.

́)  Iumprir,  quańo for o caso,  as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabibizańo-se pebo
períóo oferecío em sua proposta, observańo o prazo mínimo exigío peba CÁministraço.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRECOS REGISTRADOS

̃s precos registráos şo os precos unitarios ofertáos nas propostas ́os ́etentores ́e precos
́esta CAta, os quais esţo rebacionáos no Mapa ́e Precos ́os itens, anexo a este instrumento e
serviŗo ́e base para futuras execucões ́e servicos, observáas as cońicões ́e mercáo.

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PRECOS REGISTRADOS

̃s precos registráos só póeŗo ser revistos nos casos previstos no art. 23, ́o Decreto Estáuab
n° 32.824/2018.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

̃s precos registráos na presente CAta, póeŗo ser cancebáos ́e pbeno ́ireito, nas situacões
previstas no art. 25, e na forma ́o art. 26, ambos ́o Decreto Estáuab n° 32.824/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDICÕES PARA A AQUISICÃO

CAs aquisicões ́os bens que póeŗo ávir ́esta CAta ́e Registro ́e Precos seŗo formabizáas por
meio  ́e  instrumento  contratuab  a  ser  cebebráo  entre  o  órģo  participante/interessáo  e  o
fornecéor.
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Subcbausuba Primeira - Iaso o prestáor ́e servico cbassificáo em primeiro bugar, ņo cumpra o
prazo estabebecío pebo(s) órģo(s) participante(s), ou se recuse a efetuar o fornecimento, tera o
seu  registro  ́e  preco  cancebáo,  sem  prejuízo  ́as  ́emais  sancões  previstas  em  bei  e  no
instrumento contratuab.

Subcbausuba Seguńa - ̂este caso, o órģo participante comunicara ao órģo gestor, competińo
a este convocar sucessivamente por oŕem ́e cbassificaço, os ́emais fornecéores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

Subcláusula Primeira - Quanto à entrega

a) ̃ objeto contratuab ́evera ser entregue em conformíáe com as especificacões estabebecías
no CAnexo I- Termo ́e Referência ́o Preģo Ebetrônico nº 20200009-ETIIE, em um prazo maximo ́e
90 (noventa) ́ias uteis contáos  ́a ́ata ́o envio à Ĩ̂TRCATCADCA ́a nota ́e empenho ou
́ocumento equivabente. 

b) ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate 2
(́ois)  ́ias  uteis antes  ́o  termino  ́o  prazo  ́e  entrega,  e  aceitos  peba  ETIIE,  ņo  seŗo
consíeráos como ináimpbemento contratuab.

c)  ̃  Locab  ́e  entrega  e  os  eńerecos  específicos  ́e  cáa  bocabíáe  beneficiáa  seŗo
repassáos peba Iontratante ao bicitante vencéor, ́eveńo a entrega, ocorrer ́entro ́a Regi̧o
Metropobitana ́e Fortabeza.

Subcláusula Segunda - Quanto ao recebimento:

a) PR̃VIS̃RICAMÊTE, méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaço ́a conformíáe ́o
objeto com as especificacões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa peba contratante.

b)  DEFÎITIVCAMÊTE,  seńo  expéío  termo  ́e  recebimento  ́efinitivo,  após  verificaço  ́a
quabíáe e ́a quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabebecías
foram ateńías e, consequente aceitaço ́as notas fiscais pebo gestor ́a contrataço, ́eveńo
haver rejeiço no caso ́e ́esconformíáe.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a CAta ́e Registro ́e Precos sera proveniente ́os recursos ́o
(s) próprios órģo (s)/entíáes participante (s) e sera efetuáo  ate 30 (trinta) ́ias a contar ́a
́ata ́a apresentaço ́a ̂ota Fiscab/Fatura  ́evíamente atestáa pebo gestor  ́a contrataço,
méiante créito em conta-corrente em nome ́a contratáa, excbusivamente no Banco Bráesco
S/CA  ,     conforme Lei nº 15.241, ́e 06 ́e ́ezembro ́e 2012  , sabvo as economias mistas e suas
subsíiarias com exceço ́a Iompanhia ́e Água e Esgoto – ICAGEIE.  

Subcbausuba Primeira - CA nota fiscab/fatura que apresente incorrecões sera ́evobvía à contratáa
para as ́evías correcões. ̂esse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fbuir a
partir ́a ́ata ́e apresentaço ́a nota fiscab/fatura corrigía.

Subcbausuba  Seguńa  -  ̧̂o  sera  efetuáo  quabquer  pagamento  à  Ĩ̂TRCATCADCA, antes  ́a
execuço ́o objeto, se o objeto ņo estiver ́e acoŕo com as especificacões ́o CAnexo I – Termo
́e Referência ́o éitab ́o Preģo Ebetrônico n° 20200009 - ETICE, e em caso ́e ́escumprimento
́as cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço.

Subcbausuba  Terceira  -  ̂o caso ́e atraso ́e pagamento,  ́eśe que a contratáa ņo tenha
concorrío ́e abguma forma para tanto, seŗo ́evíos peba contratante encargos moratórios à
taxa nominab ́e 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitabizáos ́iariamente em regime ́e juros
simpbes.

Subcbausuba Quarta - ̃ vabor ́os encargos sera cabcubáo peba fórmuba: EM = I x ̂ x VP, ońe:
EM = Encargos moratórios ́evíos, ̂ = ̂umeros ́e ́ias entre a ́ata prevista para o pagamento
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e a ́o efetivo pagamento, I = Íńice ́e compensaço financeira = 0,00016438 e VP = Vabor ́a
prestaço em atraso.

Subcbausuba Quinta - Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em originab ou por
quabquer  processo  ́e  reprografia,  autenticáa  por  cartório  competente  ou  por  servíor  ́a
CÁministraço, ou pubbicaço em órģo ́a imprensa oficiab.  Iaso a ́ocumentaço tenha sío
emitía peba internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáe.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS

Subcláusula Primeira - O fornecedor que praticar quaisquer das condutas previstas no art.
37, do Decreto Estadual nº 33.326/2019, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e
criminal,  inclusive  as  decorrentes  da  Lei  nº  12.846/2013,  estará  sujeita  às  seguintes
penalidades:

a) Mubta ́e 10% (́ez por cento) sobre o preco totab ́o(s) item (ns) registráo(s).

b)  Impéimento  ́e bicitar  e  contratar  com a CÁministraço,  seńo,  enţo,  ́escréenciáo  no
cáastro ́e fornecéores  ́a Secretaria  ́o Pbanejamento  e Gesţo (SEPLCAG),  ́o Estáo ́o
Ieara,  pebo  prazo ́e  ate 5 (cinco)  anos,  enquanto  peŕurarem os motivos  ́eterminantes  ́a
puniço ou ate que seja promovía a reabibitaço perante a própria autoríáe que apbicou a
penabíáe, sem prejuízo ́a mubta prevista neste éitab e ́as ́emais cominacões begais.

Subcbausuba  Seguńa  -  CA ETIIE ́ara  pubbicíáe  ́a  sanço  áministrativa  para  registro  no
Iáastro ́e Fornecéores ́o Estáo.

Subcbausuba Terceira - ̃ fornecéor recobhera a mubta por meio ́e ́epósito bancario em nome ́a
ETIIE, se ņo o fizer, sera cobráa em processo ́e execuço.

Subcbausuba  Quarta  -  ̂enhuma  sanço  sera  apbicáa  sem  garantia  ́a  ampba  ́efesa  e
contráitório, na forma ́a bei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPCÃO

O detentor de preços registrado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o
processo  de  licitação,  de  contratação  e  de  execução  do  objeto  contratual.  Para  os
propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a)  “pratica  corrupta”:  oferecer,  ́ar,  receber  ou  sobicitar,  ́ireta  ou  ińiretamente,  quabquer
vantagem com o objetivo ́e infbuenciar a aço ́e servíor pubbico no processo ́e bicitaço ou na
execuço ́e contrato.

b)  “pratica  fraúubenta”:  a  fabsificaço  ou  omisşo  ́os  fatos,  com o  objetivo  ́e  infbuenciar  o
processo ́e bicitaço ou ́e execuço ́e contrato.

c) “pratica conbuiáa”: esquematizar ou estabebecer um acoŕo entre ́ois ou mais bicitantes, com
ou sem o conhecimento ́e representantes ou prepostos ́o órģo bicitáor, visańo estabebecer
precos em níveis artificiais e ņo-competitivos.

́) “pratica coercitiva”: causar ́ano ou ameacar causar ́ano, ́ireta ou ińiretamente, às pessoas
ou sua propriéáe, visańo infbuenciar sua participaço em um processo bicitatório ou afetar a
execuço ́o contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1)  Destruir,  fabsificar,  abterar ou ocubtar provas em inspecões ou fazer ́ecbaracões fabsas aos
representantes ́o organismo financeiro mubtibaterab, com o objetivo ́e impéir materiabmente a
apuraço ́e abegacões ́e pratica prevista nesta cbausuba.
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(2) CAtos cuja intenço seja impéir materiabmente o exercício ́o ́ireito ́e o organismo financeiro
mubtibaterab promover inspeço.

Subcbausuba Primeira - ̂a hipótese ́e financiamento, parciab ou integrab, por organismo financeiro
mubtibaterab,  méiante  áiantamento  ou reembobso,  este  organismo impora  sanço  sobre  uma
empresa  ou  pessoa  física,  para  a  outorga  ́e  contratos  financiáos  pebo  organismo  se,  em
quabquer momento, constatar o envobvimento ́a empresa, ́iretamente ou por meio ́e um agente,
em  praticas  corruptas,  fraúubentas,  conbuiáas,  coercitivas  ou  obstrutivas  ao  participar  ́a
bicitaço ou ́a execuço um contrato financiáo pebo organismo.

Subcbausuba Seguńa - Ionsíerańo os propósitos ́os itens acima, a bicitante vencéora como
cońiço para a contrataço, ́evera concoŕar e autorizar que, na hipótese ́e o contrato vir a ser
financiáo,  em  parte  ou  integrabmente,  por  organismo  financeiro  mubtibaterab,  méiante
áiantamento  ou  reembobso,  permitira  que  o  organismo  financeiro  e/ou  pessoas  por  ebe
formabmente  ińicáas  possam  inspecionar  o  bocab  ́e  execuço  ́o  contrato  e  tóos  os
́ocumentos e registros rebacionáos à bicitaço e à execuço ́o contrato.

Subcbausuba  Terceira  -  CA  contratante,  garantía  a  previa  ́efesa,  apbicara  as  sancões
áministrativas pertinentes, previstas em Lei, se comprovar o envobvimento ́e representante ́a
empresa  ou  ́a  pessoa  física  contratáa  em  praticas  corruptas,  fraúubentas,  conbuiáas  ou
coercitivas,  no  ́ecorrer  ́a  bicitaço  ou  na  execuço  ́o  contrato  financiáo  por  organismo
financeiro mubtibaterab, sem prejuízo ́as ́emais méías áministrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica ebeito  o foro ́o município ́e Fortabeza,  capitab  ́o Estáo ́o Ieara,  para conhecer ́as
questões  rebacionáas  com  a  presente  CAta  que  ņo  possam  ser  resobvías  pebos  meios
áministrativos.

CAssinam  esta  CAta,  os  signatarios  rebacionáos  e  quabificáos  a  seguir,  os  quais  firmam  o
compromisso ́e zebar pebo fieb cumprimento ́as suas cbausubas e cońicões.

Signatarios:

Órgão
Gestor

Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura

Detentores do
Registro de

Preços

Nome do
Representante

Cargo CPF RG Assinatura
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ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº ___ /20__ - MAPA DE PRECOS DOS
BENS 

Este ́ocumento e parte ́a CAta ́e Registro ́e Precos acima referenciáa,  cebebráa entre a
Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ieara - ETIIE e o Prestáor ́e Servico, cujos precos
esţo a seguir registráos por item, em face ́a reabizaço ́o Preģo Ebetrônico nº  20200009 -
ETIIE.

ITEM
CÓD
ITEM

ESPECIFICACÃO DO
ITEM (MARCA E

MODELO, QUANDO
FOR O CASO)

FORNECEDORES
POR ORDEM DE
CLASSIFICACÃO

QUANTIDADE UNIDADE
PRECO

REGISTRADO
DO ITEM(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO - ESTATAIS

CONTRATO Nº ____ / _____.

PROCESSO Nº 06392616/2020 - ETICE.

Ĩ̂TRCAT̃  QUE  ÊTRE  SI  IELEBRCAM  CA
EMPRESCA DE TEÎ̃L̃GICA DCA ÎF̃RMCACÃ D̃
IECARÁ  –  ETIIE  E  (̃)  CA
________________________,  CABCAIX̃
QUCALIFIICAD̃S,  PCARCA  ̃  FIM  QUE  ̂ELE  SE
DEILCARCA.

A  EMPRESA  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMACÃO  DO  CEARÁ  -  ETICE,  situáa  na
______________________,  inscrita  no  ÎPJ  sob  o  nº  __________________,  ́oravante
́enomináa  Ĩ̂TRCATCÂTE,  neste  ato  representáa  pebo
_________________________________, (nacionabíáe), portáor ́a Iarteira ́e Íentíáe nº
_____________, e ́o IPF nº __________________, resíente e ́omicibiáa(o) em (Município -
UF), na _______________________________, e a ___________________________, com sée
na  _________________________________,  IEP:  ___________,  Fone:  ______________,
inscrita no IPF/ÎPJ sob o nº __________________, ́oravante ́enomináa Ĩ̂TRCATCADCA,
representáa  neste  ato  pebo  __________________,  (nacionabíáe),  portáor  ́a  Iarteira  ́e
Íentíáe nº _____________, e ́o IPF nº __________________, resíente e ́omicibiáa(o) em
(Município  -  UF),  na  _____________________________,  têm  entre  si  justa  e  acoŕáa  a
cebebraço ́o presente contrato, méiante as cbausubas e cońicões seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACÃO

1.1.  ̃ presente contrato tem como fuńamento o éitab  ́o  Preģo Ebetrônico n°  20200009 -
ETIIE  e  seus  anexos,  os  preceitos  ́o  ́ireito  pubbico,  e  a  Lei  Féerab  nº  13.303/2016  e  o
Regubamento  Interno  ́e  Licitacões  e  Iontratos  ́as  empresas  pubbicas  e  as  sociéáes  ́e
economia mista e aińa, outras beis especiais necessarias ao cumprimento ́e seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULACÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. ̃ cumprimento ́este contrato esta vincubáo aos termos ́o éitab ́o Preģo Ebetrônico nº
20200009 - ETIIE  e seus CAnexos, e à proposta ́a Ĩ̂TRCATCADCA, os quais constituem parte
́este instrumento, ińepeńente ́e sua transcriço.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. Ionstitui objeto ́este contrato a aquisiço ́e ́ispositivos móveis com sistema ́e proteço
́e ́áos, ́e acoŕo com as especificacões e  quantitativos  previstos no CAnexo I  -  Termo ́e
Referência ́o Éitab ́o Preģo Ebetrônico nº 20200009 - ETIIE e na proposta ́a Ĩ̂TRCATCADCA.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1.  CA entrega  ́o  objeto  ́ar-se-a  sob  a  forma ____________, nos  termos  estabebecíos  na
Ibausuba Decima ́o presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRECOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1.  ̃ vabor  contratuab  gbobab  importa na quantia ́e R$ ___________ (_________________),
sujeito  a  reajustes,  ́eśe  que  observáo  o  interregno  mínimo ́e 01  (um)  ano,  a  contar  ́a
apresentaço ́a proposta.
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5.1.1.  Iaso  o  prazo excéa  a  01  (um)  ano,  o  preco  contratuab  sera  reajustáo,  utibizańo  a
variaço ́o íńice  nacionab  ́e precos ao Ionsumíor  CAmpbo  -  IPICA,  cabcubáo pebo  Instituto
Brasibeiro ́e Geografia e Estatística - IBGE.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.  ̃ pagamento sera efetuáo ate 30 (trinta) ́ias a contar ́a ́ata ́a apresentaço ́a ̂ota
Fiscab/Fatura  ́evíamente  atestáa  pebo  gestor  ́a  contrataço,  méiante  créito  em  conta-
corrente  em  nome  ́a  contratáa,  excbusivamente  no  Banco  Bráesco  S/CA,  conforme  Lei  nº
15.241, ́e 06 ́e ́ezembro ́e 2012, sabvo as economias mistas e suas subsíiarias com exceço
́a Iompanhia ́e Água e Esgoto – ICAGEIE. 

6.1.1. CA nota fiscab/fatura que apresente incorrecões sera ́evobvía à contratáa para as ́evías
correcões. ̂esse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fbuir a partir ́a ́ata ́e
apresentaço ́a nota fiscab/fatura corrigía.

6.2. ̧̂o sera efetuáo quabquer pagamento à Ĩ̂TRCATCADCA, antes ́a execuço ́o objeto, se
este ņo estiver ́e acoŕo com as especificacões ́o CAnexo I – Termo ́e Referência ́o éitab ́o
Preģo  Ebetrônico  n°  20200009  –  ETIIE,  e  em  caso  ́e  ́escumprimento  ́as  cońicões  ́e
habibitaço exigías na bicitaço

6.3.  ̂o caso ́e atraso ́e pagamento,  ́eśe que a Ĩ̂TRCATCADCA ņo tenha concorrío ́e
abguma forma para tanto, seŗo ́evíos peba Ĩ̂TRCATCÂTE encargos moratórios à taxa nominab
́e 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitabizáos ́iariamente em regime ́e juros simpbes.

6.3.1. ̃ vabor ́os encargos sera cabcubáo peba fórmuba: EM = I x ̂ x VP, ońe: EM = Encargos
moratórios ́evíos, ̂ = ̂umeros ́e ́ias entre a ́ata prevista para o pagamento e a ́o efetivo
pagamento, I = Íńice ́e compensaço financeira = 0,00016438 e VP = Vabor ́a prestaço em
atraso.

6.4. Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em originab ou por quabquer processo
́e  reprografia,  autenticáa  por  cartório  competente  ou  por  servíor  ́a  CÁministraço,  ou
pubbicaço em órģo ́a imprensa oficiab. Iaso a ́ocumentaço tenha sío emitía peba internet,
só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáe.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

7.1. CAs  ́espesas  ́ecorrentes  ́a  contrataço  seŗo  provenientes  ́os  recursos
__________________________.

CLÁUSULA OITAVA -  DO PRAZO DE VIGÊNCIA,  DE EXECUCÃO  E DA ALTERACÃO DO
CONTRATO

8.1.  ̃s  prazos  ́e  vigência  ́este  contrato  sera  ́e  12  (́oze)  meses,  contáos  a  partir  ́a
cebebraço.

8.2. ̃ prazo ́e execuço ́o objeto contratuab e ́e sera ́e 12 (́oze) meses contáo a partir ́o
recebimento ́a oŕem ́e fornecimento ou instrumento equivabente.

8.3. Este contrato póera ser prorrogáo e abteráo respectivamente, nos casos previstos nos
artigos 71 e 81 ́a Lei Féerab n°13.303/2016 e no Regubamento Interno ́e Licitacões e Iontratos
́as empresas pubbicas e as sociéáes ́e economia mista e nas ́emais normas begais.

8.4. CA pubbicaço  resumía  ́o  contrato  ́ar-se-a  nos  termos  ́o  §  2º  ́o  art.  51  ́a  Lei  nº
13.303/2016.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. CA Ĩ̂TRCATCADCA ́evera apresentar à CÁministraço ́a Ĩ̂TRCATCÂTE, no prazo maximo ́e
10 (́ez) ́ias uteis, contáo ́a assinatura ́o respectivo instrumento, comprovante ́e prestaço ́e
garantia ́e 5 (cinco) %(por cento) sobre o vabor ́o contrato, em conformíáe com o ́isposto no
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art. 70, ́a Lei Féerab no 13.303/2016, véáa à prestaço ́e garantia atraves ́e Títubo ́a Dívía
CAgraria.

9.2. CA inobservância ́o prazo fixáo para apresentaço ́a garantia acarretara a apbicaço ́e mubta
́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o vabor ́o contrato por ́ia ́e atraso, ate o maximo ́e 5% (cinco
por cento).

9.3. ̃ atraso superior a 25 (vinte e cinco) ́ias autoriza a contratante a promover o bboqueio ́os
pagamentos ́evíos à Ĩ̂TRCATCADCA, ate o bimite ́e 5% (cinco por cento) ́o vabor ́o contrato, a
títubo ́e garantia.

9.3.1.  ̃  bboqueio  efetuáo  ņo  gera  ́ireito  a  nenhum  tipo  ́e  compensaço  financeira  à
Ĩ̂TRCATCADCA.

9.3.2.  CA contratáa,  a quabquer  tempo,  póera substituir  o bboqueio efetuáo por quaisquer  ́as
móabíáes ́e garantia previstas em bei.

9.4. CA garantia prestáa, ́e acoŕo com o estipubáo no éitab, sera restituí́a e/ou biberáa após o
cumprimento integrab ́e tóas as obrigacões contratuais e, quańo em ́inheiro, sera atuabizáa
monetariamente, conforme ́ispõe o § 4º, ́o art. 70, ́a Lei Féerab nº 13.303/2016. ̂a ocorrência
́e acrescimo contratuab ́e vabor, ́evera ser prestáa garantia proporcionab ao vabor acrescío, nas
mesmas cońicões iniciabmente estabebecías.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

10.1. Quanto à entrega:

10.1.1. ̃ objeto contratuab ́evera ser entregue em conformíáe com as especificacões e bocais
ińicáos no CAnexo B ́o Termo ́e Referência ́o éitab.

10.1.2. ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos
ate 2 (́ois) ́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́a entrega, e aceitos peba Ĩ̂TRCATCÂTE, ņo
seŗo consíeráos como ináimpbemento contratuab.

10.1.3. CA entrega ́os itens ņo póera ubtrapassar 90 (noventa) ́ias, contáos ́a ́ata ́o envio à
Ĩ̂TRCATCADCA ́a nota ́e empenho ou ́ocumento equivabente. 

10.1.4.  ̃ bocab  ́e entrega  e  os  eńerecos específicos  ́e cáa bocabíáe beneficiáa seŗo
repassáos peba Iontratante ao bicitante vencéor, ́eveńo a entrega, ocorrer ́entro ́a Regi̧o
Metropobitana ́e Fortabeza.

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1.  PR̃VIS̃RICAMÊTE,  méiante  recibo,  para  efeito  ́e  posterior  verificaço  ́a
conformíáe ́o objeto com as especificacões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa peba
Ĩ̂TRCATCÂTE.

10.2.2. DEFÎITIVCAMÊTE, seńo expéío termo ́e recebimento ́efinitivo, após a verificaço
́a quabíáe e quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabebecías
foram ateńías e consequente aceitaço ́as notas fiscais pebo gestor ́a contrataço, ́eveńo
haver rejeiço no caso ́e ́esconformíáe.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o objeto em conformíáe com as cońicões ́este instrumento.

11.2.  Manter  ́urante  tóa  a  execuço  contratuab,  em  compatibibíáe  com  as  obrigacões
assumías, tóas as cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço.

11.3. Refazer o objeto ́o contrato em que se verificarem vícios, ́efeitos ou incorrecões resubtantes ́a
execuço,  bem como  em ́esconformíáe com as especificacões ́este termo ou ́e materiais
empregáos,  e  respońera  por  ́anos  causáos  ́iretamente  a  terceiros  ou  à  contratante,
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ińepeńentemente ́a comprovaço ́e sua cubpa ou ́obo na execuço ́o contrato, ņo póeńo ser
arguío para efeito ́e excbuşo ou réuço ́e sua responsabibíáe o fato ́e a contratante procéer à
fiscabizaço ou acompanhar a execuço contratuab.

11.3.1.  Para cumprimento ́o previsto neste subitem, sera concéío o prazo ́e 90 (noventa)
́ias, contáo ́a notificaço

11.4. Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre
a execuço contratuab, incbusive as obrigacões rebativas a sabarios, prevíência sociab, impostos,
encargos  trababhistas,  fiscais,  comerciais e outras províências,  respońeńo obrigatoriamente
pebo fieb cumprimento ́as beis trababhistas e específicas ́e acíentes ́o trababho e begisbaço
correbata,  apbicaveis  ao  pessoab  empregáo  na  execuço  contratuab,  ņo  transferińo  a
responsabibíáe à ETIIE para nenhum fim ́e ́ireito.

11.5.  Prestar iméiatamente as informacões e os escbarecimentos que venham a ser sobicitáos
peba Ĩ̂TRCATCÂTE, sabvo quańo impbicarem em ińagacões ́e carater tecnico, hipótese em
que seŗo respońías no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horas.

11.6. Iumprir, quańo for o caso, as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabibizańo-se pebo
períóo oferecío em sua proposta, observańo o prazo mínimo exigío peba CÁministraço.

11.7.  Províenciar  a  substituiço  ́e  quabquer  profissionab  envobvío  na  execuço  ́o  objeto
contratuab, cuja cońuta seja consíeráa ińesejaveb peba fiscabizaço ́a Ĩ̂TRCATCÂTE.

11.8.  Respeitar  a  begisbaço  rebativa  à  ́isposiço  finab  ambientabmente  áequáa  ́os  resí́uos
geráos, mitigaço ́os ́anos ambientais por meio ́e méías cońicionantes e ́e compensaço
ambientab e outros, conforme previsto em bei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

12.1. Sobicitar a execuço ́o objeto à contratáa atraves ́a emisşo ́e ̃ŕem ́e Servico.

12.2.  Proporcionar  à  contratáa  tóas  as  cońicões  necessarias  ao  pbeno  cumprimento  ́as
obrigacões ́ecorrentes ́o objeto contratuab, consoante estabebece a Lei Féerab n° 8.666/1993 e
a Lei Federal nº 13.303/2016.

12.3. Fiscabizar a execuço ́o objeto contratuab, atraves ́e sua uníáe competente, póeńo,
em ́ecorrência, sobicitar províências ́a contratáa, que ateńera ou justificara ́e iméiato.

12.4. ̂otificar  a  contratáa  ́e  quabquer  irregubaríáe  ́ecorrente  ́a  execuço  ́o  objeto
contratuab.

12.5. Efetuar os pagamentos ́evíos à contratáa nas cońicões estabebecías neste Termo.

12.6. CApbicar as penabíáes previstas em bei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACÃO

13.1. CA execuço  contratuab  sera  acompanháa  e  fiscabizáa  por  um  gestor  especiabmente
́esignáo para este fim peba Ĩ̂TRCATCÂTE a ser informáo quańo ́a bavratura ́o instrumento
contratuab.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a contratante poderá, garantida a prévia
defesa,  aplicar  a contratada,  nos termos do art.  83  da Lei  nº  13.303/2016,  as seguintes
penalidades:

14.1.1. Advertência.

14.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:
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a) Mubta ́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o vabor ́o contrato por ́ia ́e atraso, ate o maximo ́e
5% (cinco por cento) peba inobservância ́o prazo fixáo para apresentaço ́a garantia.

b)  Mubta ́iaria  ́e 0,3% (três ́ecimos por  cento),  no  caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab ate o 30º (trigesimo) ́ia, sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivabente
e rescişo contratuab, exceto se houver justificáo interesse pubbico em manter a avenca, hipótese
em que sera apbicáa apenas a mubta.

c) Mubta ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento),  no caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab  superior  a  30  (trinta)  ́ias,  sobre  o  vabor  ́a  nota  ́e  empenho  ou  instrumento
equivabente. CA apbicaço ́a presente mubta excbui a apbicaço ́a mubta prevista na abínea anterior.

́)  Mubta ́e 0,1% (um ́ecimo por cento),  sobre o vabor  ́a nota ́e empenho ou instrumento
equivabente, em caso ́e ́escumprimento ́as ́emais cbausubas contratuais, ebeváa para 0,3%
(três ́ecimos por cento), em caso ́e reincíência.

e) Mubta ́e 20% (vinte por cento), sobre o vabor ́o contrato, no caso ́e ́esistência ́a execuço
́o objeto ou rescişo contratuab ņo motiváa peba contratante.

14.1.3.  Suspenşo temporaria ́e participaço em bicitaço e impéimento ́e contratar  com a
entíáe sancionáora, por prazo ņo superior a 2 (́ois) anos.

14.2. CA Ĩ̂TRCATCÂTE ́ara pubbicíáe ́a sanço áministrativa para registro no Iáastro ́e
Fornecéores ́o Estáo.

14.3. CA mubta a que porventura a contratáa ́er causa sera ́escontáa ́a garantia contratuab ou,
na sua ausência, insuficiência ou ́e comum acoŕo, nos ́ocumentos ́e cobranca e pagamento
peba execuço ́o contrato, reservańo-se a contratante o ́ireito ́e utibizar, se necessario, outro
meio áequáo à biquíaço ́o ́ebito.

14.3.1. Se ņo for possíveb o pagamento ́a mubta por meio ́e ́escontos ́os créitos existentes,
a Ĩ̂TRCATCADCA recobhera a mubta por  meio ́e Documento ́e CArrecáaço Estáuab  (DCAE),
póeńo ser substituí́o por outro instrumento begab, em nome ́o órģo Ĩ̂TRCATCÂTE. Se ņo
o fizer, sera cobráa em processo ́e execuço.

14.4. Quańo as mubtas apbicáas ņo cobrirem os prejuízos causáos à Ĩ̂TRCATCÂTE, póera
ser exigía ińenizaço supbementar, consíerańo a mubta como o mínimo ́e ińenizaço.

14.5. CA sanço prevista no subitem 14.1.3 acima, póera ser apbicáa cumubativamente com a
sanço ́e mubta.

14.6. ̂enhuma sanço sera apbicáa sem garantia ́a ampba ́efesa e contráitório, na forma ́a
bei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DA FRAUDE E DA CORRUPCÃO

15.1. CA contratáa ́eve observar e fazer observar, por seus fornecéores e subcontratáos, se
ámitía subcontrataço, o mais abto páŗo ́e etica ́urante tóo o processo ́e bicitaço, ́e
contrataço e ́e execuço ́o objeto contratuab. Para os propósitos ́esta cbausuba, ́efinem-se as
seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, ́ar, receber ou sobicitar, ́ireta ou ińiretamente, quabquer vantagem
com o objetivo ́e infbuenciar a aço ́e servíor pubbico no processo ́e bicitaço ou na execuço
́e contrato.

b)  “pratica  fraúubenta”:  a  fabsificaço  ou  omisşo  ́os  fatos,  com o  objetivo  ́e  infbuenciar  o
processo ́e bicitaço ou ́e execuço ́e contrato.

c) “pratica conbuiáa”: esquematizar ou estabebecer um acoŕo entre ́ois ou mais bicitantes, com
ou sem o conhecimento ́e representantes ou prepostos ́o órģo bicitáor, visańo estabebecer
precos em níveis artificiais e ņo-competitivos.
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́) “pratica coercitiva”: causar ́ano ou ameacar causar ́ano, ́ireta ou ińiretamente, às pessoas
ou sua propriéáe, visańo infbuenciar sua participaço em um processo bicitatório ou afetar a
execuço ́o contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1)  Destruir,  fabsificar,  abterar ou ocubtar provas em inspecões ou fazer ́ecbaracões fabsas aos
representantes ́o organismo financeiro mubtibaterab, com o objetivo ́e impéir materiabmente a
apuraço ́e abegacões ́e pratica prevista nesta cbausuba.

(2) CAtos cuja intenço seja impéir materiabmente o exercício ́o ́ireito ́e o organismo financeiro
mubtibaterab promover inspeço.

15.2.  ̂a hipótese ́e financiamento,  parciab  ou  integrab,  por  organismo financeiro  mubtibaterab,
méiante áiantamento ou reembobso,  este organismo impora sanço sobre uma empresa ou
pessoa física, para a outorga ́e contratos financiáos pebo organismo se, em quabquer momento,
constatar  o  envobvimento  ́a  empresa,  ́iretamente  ou  por  meio  ́e  um  agente,  em  praticas
corruptas,  fraúubentas,  conbuiáas,  coercitivas  ou  obstrutivas  ao participar  ́a bicitaço  ou  ́a
execuço um contrato financiáo pebo organismo.

15.3. Ionsíerańo os propósitos ́os itens acima, o  contratáo ́evera concoŕar e autorizar
que, na hipótese ́e o contrato vir a ser financiáo, em parte ou integrabmente, por organismo
financeiro mubtibaterab, méiante áiantamento ou reembobso, permitira que o organismo financeiro
e/ou pessoas por ebe formabmente ińicáas possam inspecionar o bocab ́e execuço ́o contrato
e tóos os ́ocumentos e registros rebacionáos à bicitaço e à execuço ́o contrato.

15.4.  CA contratante, garantía a previa ́efesa, apbicara as sancões áministrativas pertinentes,
previstas em Lei, se comprovar o envobvimento ́e representante ́a empresa ou ́a pessoa física
contratáa em praticas corruptas, fraúubentas, conbuiáas ou coercitivas, no ́ecorrer ́a bicitaço
ou na execuço ́o contrato financiáo por organismo financeiro mubtibaterab, sem prejuízo ́as
́emais méías áministrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  -  DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. CA inexecuço totab ou parciab ́este contrato sera causa para sua rescişo, em cumprimento
ao inciso VII ́o art. 69 ́a Lei Féerab nº 13.303/16 e regubamento interno ́e bicitacões.

16.2. Este contrato póera ser rescińío a quabquer tempo peba Ĩ̂TRCATCÂTE, méiante aviso
previo ́e no 30 (trinta) ́ias, nos casos ́as rescisões ́ecorrentes ́e razões ́e interesse pubbico
́e abta rebevância e ampbo conhecimento ́eśe que justificáo, sem que caiba à Ĩ̂TRCATCADCA
́ireito à ińenizaço ́e quabquer especie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1.  Fica  ebeito  o  foro  ́o  município  ́a  Ĩ̂TRCATCÂTE,  para  ́irimir  quaisquer  questões
́ecorrentes  ́a  execuço  ́este  contrato,  que  ņo  púerem  ser  resobvías  na  esfera
áministrativa.

E,  por  estarem  ́e  acoŕo,  foi  mańáo  bavrar  o  presente  contrato,  que  esta  visáo  peba
CAssessoria Jurí́ica ́a Ĩ̂TRCATCÂTE, e ́o quab se extraíram 3 (três) vias ́e iguab teor e forma,
para  um  só  efeito,  as  quais,  ́epois  ́e  bías  e  acháas  conforme,  v̧o  assináas  pebos
representantes ́as partes e pebas testemunhas abaixo.

Locab e ́ata

(nome ́o representante)                                      (nome ́o representante)
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Ĩ̂TRCATCÂTE                                                    Ĩ̂TRCATCAD̃(CA)

Testemunhas:

(nome ́a testemunha 1)                                                  (nome ́a testemunha 2)

RG:                                                                              RG:

IPF:                                                                            IPF:

Visto:

(̂ome ́o(a) procuráor(a)/assessor(a) jurí́ico(a ) ́a Ĩ̂TRCATCÂTE)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

Contrato nº ___ / 20__ 

Processo nº 06392616/2020 - ETICE.

Ĩ̂TRCAT̃  QUE  ÊTRE  SI  IELEBRCAM  (̃)CA________
________________________________________E  (̃)  CA
______________________________________,  CABCAIX̃
QUCALIFIICAD̃S, PCARCA ̃ FIM QUE ̂ELE SE DEILCARCA.

̃(CA)_____________________, situáa(o) na _____________________, inscrita(o) no ÎPJ sob o nº
__________________,  ́oravante  ́enomináa(o)  Ĩ̂TRCATCÂTE,  neste ato representáa(o)  pebo
_____________________________,  (nacionabíáe),  portáor  ́a  Iarteira  ́e  Íentíáe  nº
_____________, e ́o IPF nº __________________, resíente e ́omicibiáa(o) em (Município - UF),
na  ____________________________________,  e  a  ______________________,  com  sée  na
__________________________, IEP: ___________, Fone: ______________, inscrita no IPF/ÎPJ
sob o nº __________________, ́oravante ́enomináa Ĩ̂TRCATCADCA, representáa neste ato pebo
__________________, (nacionabíáe), portáor ́a Iarteira ́e Íentíáe nº _____________, e ́o
IPF  nº  __________________,  resíente  e  ́omicibiáa(o)  em  (Município  -  UF),  na
_______________________,  têm  entre  si  justa  e  acoŕáa  a  cebebraço  ́o  presente  contrato,
méiante as cbausubas e cońicões seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTACÃO

1.1. ̃ presente contrato tem como fuńamento o éitab ́o Preģo Ebetrônico n°20200009-ETIIE e
seus anexos, os preceitos ́o ́ireito pubbico, e a Lei Féerab nº 8.666/1993, com suas abteracões, e,
aińa, outras beis especiais necessarias ao cumprimento ́e seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULACÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1.  ̃  cumprimento  ́este  contrato  esta  vincubáo  aos  termos  ́o  éitab  ́o  Preģo  Ebetrônico
nº20200009-ETIIE e seus anexos, e à proposta ́a Ĩ̂TRCATCADCA, os quais constituem parte ́este
instrumento, ińepeńente ́e sua transcriço.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

3.1. Ionstitui objeto ́este contrato ́e aquisiço ́e ́ispositivos móveis com sistema ́e proteço ́e
́áos, ́e acoŕo com as especificacões e quantitativos previstos no CAnexo I – Termo ́e Referência
́o éitab e na proposta ́a Ĩ̂TRCATCADCA.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO 

4.1. CA entrega ́o objeto ́ar-se-a sob a forma _____________, nos termos estabebecíos na Ibausuba
Decima ́o presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRECOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1.  ̃ vabor  contratuab  gbobab  importa na quantia ́e R$ ___________ (_________________),
sujeito  a  reajustes,  ́eśe  que  observáo  o  interregno  mínimo ́e 01  (um)  ano,  a  contar  ́a
apresentaço ́a proposta.

5.1.1.  Iaso  o  prazo excéa  a  01  (um)  ano,  o  preco  contratuab  sera  reajustáo,  utibizańo  a
variaço ́o íńice  nacionab  ́e precos ao Ionsumíor  CAmpbo  -  IPICA,  cabcubáo pebo  Instituto
Brasibeiro ́e Geografia e Estatística - IBGE.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
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6.1.  ̃ pagamento  sera  efetuáo ate  30 (trinta) ́ias  contáos ́a ́ata  ́a apresentaço ́a nota
fiscab/fatura ́evíamente atestáa pebo gestor ́a contrataço, méiante créito em conta corrente em
nome ́a Ĩ̂TRCATCADCA, excbusivamente no Banco Bráesco S/CA, conforme Lei nº 15.241, ́e 06 ́e
́ezembro ́e 2012.

6.1.1. CA nota fiscab/fatura que apresente incorrecões sera ́evobvía à Ĩ̂TRCATCADCA para as ́evías
correcões. ̂esse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fbuir a partir ́a ́ata ́e
apresentaço ́a nota fiscab/fatura corrigía.

6.2.  ̧̂o sera  efetuáo quabquer  pagamento  à  Ĩ̂TRCATCADCA, em caso ́e ́escumprimento ́as
cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço.

6.3. É véáa a reabizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo ņo estiver ́e
acoŕo com as especificacões ́o  CAnexo I  –  Termo ́e Referência ́o éitab  ́o Preģo Ebetrônico
n°20200009.

6.4. ̂o caso ́e atraso ́e pagamento, ́eśe que a Ĩ̂TRCATCADCA ņo tenha concorrío ́e abguma
forma para tanto, seŗo ́evíos peba Ĩ̂TRCATCÂTE encargos moratórios à taxa nominab ́e 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitabizáos ́iariamente em regime ́e juros simpbes.

6.4.1. ̃ vabor ́os encargos sera cabcubáo peba fórmuba: EM = I x ̂ x VP, ońe: EM = Encargos
moratórios ́evíos; ̂ = ̂umeros ́e ́ias entre a ́ata prevista para o pagamento e a ́o efetivo
pagamento;  I  = Íńice ́e compensaço financeira = 0,00016438;  e VP = Vabor  ́a prestaço em
atraso.

6.5. Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em originab ou por quabquer processo ́e
reprografia, autenticáa por cartório competente ou por servíor ́a CÁministraço, ou pubbicaço em
órģo ́a imprensa oficiab. Iaso a ́ocumentaço tenha sío emitía peba internet, só sera aceita após
a confirmaço ́e sua autenticíáe.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

7.1.  CAs  ́espesas  ́ecorrentes  ́a  contrataço  seŗo  provenientes  ́os  recursos
____________________________.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUCÃO

8.1.  ̃ prazo  ́e  vigência  ́este  contrato  e  ́e  _______  (_____)  _____,  contáo  a  partir  ́a  sua
pubbicaço.

8.2. ̃ prazo ́e execuço ́o objeto ́este contrato e ́e _________ (______) ____, contáo a partir
́o recebimento ́a oŕem ́e fornecimento.

8.3.  CA pubbicaço resumía ́este contrato ́ar-se-a na forma ́o paragrafo unico, ́o art. 61, ́a Lei
Féerab nº 8.666/1993.

8.4.  ̃s prazos ́e vigência e ́e execuço póeŗo ser prorrogáos nos termos ́o art. 57 ́a Lei
Féerab n° 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. CA Ĩ̂TRCATCADCA ́evera apresentar à CÁministraço ́a Ĩ̂TRCATCÂTE, no prazo maximo ́e 10
(́ez)  ́ias  uteis,  contáo ́a assinatura ́o respectivo  instrumento,  comprovante  ́e prestaço ́e
garantia ́e 5% (cinco por cento) sobre o vabor ́o contrato, em conformíáe com o ́isposto no art.
56, ́a Lei Féerab no 8.666/1993, véáa à prestaço ́e garantia atraves ́e Títubo ́a Dívía CAgraria.

9.2. CA inobservância ́o prazo fixáo para apresentaço ́a garantia acarretara a apbicaço ́e mubta
́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o vabor ́o contrato por ́ia ́e atraso, ate o maximo ́e 5% (cinco
por cento).

9.3. ̃ atraso superior a 25 (vinte e cinco) ́ias autoriza a CÁministraço a promover o bboqueio ́os
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pagamentos ́evíos à Ĩ̂TRCATCADCA, ate o bimite ́e 5% (cinco por cento) ́o vabor ́o contrato, a
títubo ́e garantia.

9.3.1.  ̃  bboqueio  efetuáo  ņo  gera  ́ireito  a  nenhum  tipo  ́e  compensaço  financeira  à
Ĩ̂TRCATCADCA.

9.3.2. CA Ĩ̂TRCATCADCA, a quabquer tempo, póera substituir o bboqueio efetuáo por quaisquer ́as
móabíáes ́e garantia,  previstas no art. 56 ́a Lei Féerab nº 8.666/93, véáa à prestaço ́e
garantia atraves ́e Títubo ́a Dívía CAgraria.

9.4. CA garantia prestáa, ́e acoŕo com o estipubáo no éitab, sera restituí́a e/ou biberáa após o
cumprimento  integrab  ́e  tóas as obrigacões contratuais  e,  quańo em ́inheiro,  sera  atuabizáa
monetariamente, conforme ́ispõe o § 4º, ́o art. 56, ́a Lei Féerab nº 8.666/1993. ̂a ocorrência ́e
acrescimo contratuab  ́e vabor,  ́evera  ser  prestáa garantia  proporcionab  ao vabor  acrescío,  nas
mesmas cońicões iniciabmente estabebecías.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

10.1. Quanto à entrega:

10.1.1.  ̃  objeto  contratuab  ́evera  ser  entregue  em  conformíáe  com  as  especificacões
estabebecías  no  CAnexo I -Termo ́e Referência ́o éitab, nos bocais, horarios e ́ias ińicáos no
CAnexo CA ́este Termo, no prazo ́e 90 (noventa) ́ias, contáo a partir ́o recebimento ́a oŕem ́e
servico ou instrumento equivabente.

10.1.2.  ̃ bocab  ́e  entrega  e  os  eńerecos  específicos  ́e  cáa  bocabíáe  beneficiáa  seŗo
repassáos peba  Iontratante,  ́eveńo a  entrega,  ocorrer  ́entro  ́a Regi̧o  Metropobitana ́e
Fortabeza.

10.1.3. ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos
ate 2 (́ois) ́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́e entrega, e aceitos peba contratante, ņo seŗo
consíeráos como ináimpbemento contratuab.

10.2. Quanto ao recebimento: 

10.2.1. PR̃VIS̃RICAMÊTE, méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaço ́a conformíáe
́o  objeto  contratuab  com  as  especificacões,  ́eveńo  ser  feito  por  pessoa  créenciáa  peba
Ĩ̂TRCATCÂTE.

10.2.2. DEFÎITIVCAMÊTE, seńo expéío termo ́e recebimento ́efinitivo, após  verificaço ́a
quabíáe e ́a quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabebecías foram
ateńías e  consequente  aceitaço ́as notas  fiscais  pebo  gestor  ́a contrataço,  ́eveńo haver
rejeiço no caso ́e ́esconformíáe.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o objeto em conformíáe com as cońicões ́este instrumento.

11.2.  Manter  ́urante  tóa  a  execuço  ́este  contrato,  em  compatibibíáe  com  as  obrigacões
assumías, tóas as cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço.

11.3.  CAceitar,  nas  mesmas  cońicões  contratuais,  os  percentuais  ́e  acrescimos  ou  supressões
bimitáos ao estabebecío no §1º, ́o art. 65, ́a Lei Féerab nº 8.666/1993, tomańo-se por base o
vabor contratuab. 

11.4.  Responsabibizar-se  pebos  ́anos  causáos  ́iretamente  à  Ĩ̂TRCATCÂTE  ou  a  terceiros,
́ecorrentes ́a sua cubpa ou ́obo, quańo ́a execuço ́o objeto, ņo póeńo ser arguío para
efeito  ́e  excbuşo  ou  réuço  ́e  sua  responsabibíáe  o  fato  ́a  Ĩ̂TRCATCÂTE  procéer  à
fiscabizaço ou acompanhar a execuço contratuab.
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11.5. Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre a
execuço ́este contrato, incbusive as obrigacões rebativas a sabarios, prevíência sociab, impostos,
encargos sociais e outras províências, respońeńo obrigatoriamente pebo fieb cumprimento ́as beis
trababhistas  e  específicas  ́e  acíentes  ́o  trababho  e  begisbaço  correbata,  apbicaveis  ao  pessoab
empregáo na execuço contratuab.

11.6. Prestar iméiatamente as informacões e os escbarecimentos que venham a ser sobicitáos peba
Ĩ̂TRCATCÂTE, sabvo quańo impbicarem em ińagacões ́e carater tecnico, hipótese em que seŗo
respońías no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horas.

11.7. Substituir ou reparar o objeto contratuab que comprováamente apresente cońicões ́e ́efeito
ou em ́esconformíáe com as especificacões ́o CAnexo I – Termo ́e Referência ́o éitab, no prazo
fixáo peba Ĩ̂TRCATCÂTE, contáo ́a sua notificaço. 

11.8.  Iumprir,  quańo for  o caso,  as cońicões ́e garantia  ́o objeto,  responsabibizańo-se pebo
períóo oferecío em sua proposta, observańo o prazo mínimo exigío peba CÁministraço.

11.9. Províenciar a substituiço ́e quabquer profissionab envobvío na execuço ́o objeto contratuab,
cuja cońuta seja consíeráa ińesejaveb peba fiscabizaço ́a Ĩ̂TRCATCÂTE.

11.10. Respeitar a begisbaço rebativa à ́isposiço finab ambientabmente áequáa ́os resí́uos geráos,
mitigaço ́os ́anos ambientais  por meio ́e méías cońicionantes e ́e compensaço ambientab  e
outros, conforme previsto em bei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

12.1. Sobicitar a execuço ́o objeto à Ĩ̂TRCATCADCA atraves ́a emisşo ́e ̃ŕem ́e Fornecimento
ou instrumento equivabente.

12.2.  Proporcionar  à  Ĩ̂TRCATCADCA tóas  as  cońicões  necessarias  ao  pbeno  cumprimento  ́as
obrigacões ́ecorrentes ́o objeto contratuab, consoante estabebece a Lei Féerab no 8.666/1993.

12.3. Fiscabizar a execuço ́o objeto contratuab atraves ́e sua uníáe competente, póeńo, em
́ecorrência, sobicitar províências ́a Ĩ̂TRCATCADCA, que ateńera ou justificara ́e iméiato. 

12.4.  ̂otificar  a  Ĩ̂TRCATCADCA ́e  quabquer  irregubaríáe  ́ecorrente  ́a  execuço  ́o  objeto
contratuab.

12.5. Efetuar os pagamentos ́evíos à Ĩ̂TRCATCADCA nas cońicões estabebecías neste contrato.

12.6. CApbicar as penabíáes previstas em bei e neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZACÃO

13.1.  CA  execuço  contratuab  sera  acompanháa  e  fiscabizáa  pebo(a)  Sr(a).
_______________________,  __________________,  especiabmente  ́esignáo  para  este  fim  peba
Ĩ̂TRCATCÂTE, ́e acoŕo com o estabebecío no art. 67, ́a Lei Féerab nº 8.666/1993, ́oravante
́enomináo simpbesmente ́e GEST̃R.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.  No caso de inadimplemento de suas obrigações,  a  CONTRATADA estará sujeita,  sem
prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a. Mubta ́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o vabor ́este contrato, por ́ia ́e atraso, ate o maximo ́e
5% (cinco por cento) peba inobservância ́o prazo fixáo para apresentaço ́a garantia.

b. Mubta ́iaria ́e 0,3% (três ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratuab
ate o 30º (trigesimo) ́ia, sobre o vabor ́a oŕem ́e fornecimento ou instrumento equivabente.
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c. Mubta ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratuab
superior a 30 (trinta) ́ias, sobre o vabor ́a oŕem ́e fornecimento ou instrumento equivabente, ate o
bimite  ́o  percentuab  fixáo  na  abínea  “e”,  hipótese  que  póe  resubtar  na  rescişo  ́a  avenca.  CA
apbicaço ́a presente mubta excbui a apbicaço ́a mubta prevista na abínea anterior.

́. Mubta ́iaria ́e 0,1% (um ́ecimo por cento) sobre o vabor ́a oŕem ́e fornecimento ou instrumento
equivabente, em caso ́e ́escumprimento ́as ́emais cbausubas contratuais, ebeváa para 0,3% (três
́ecimos por cento) em caso ́e reincíência.

e. Mubta ́e 20% (vinte por cento) sobre o vabor ́este contrato, no caso ́e ́esistência ́a execuço
́o objeto ou rescişo contratuab ņo motiváa peba Ĩ̂TRCATCÂTE, incbusive o cancebamento ́o
registro ́e preco.

14.1.2.  Impéimento ́e bicitar  e contratar  com a CÁministraço,  seńo,  enţo,  ́escréenciáa no
cáastro ́e fornecéores ́a Secretaria ́o Pbanejamento e Gesţo (SEPLCAG), ́o Estáo ́o Ieara,
pebo prazo ́e ate 5 (cinco) anos, enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes ́a puniço ou ate
que  seja  promovía  a  reabibitaço  perante  a  própria  autoríáe  que  apbicou  a  penabíáe,  sem
prejuízo ́as mubtas previstas neste instrumento e ́as ́emais cominacões begais.

14.2. Se ņo for possíveb o pagamento ́a mubta por meio ́e ́escontos ́os créitos existentes, a
Ĩ̂TRCATCADCA recobhera a mubta por meio ́e Documento ́e CArrecáaço Estáuab (DCAE), póeńo
ser substituí́o por outro instrumento begab, em nome ́o órģo Ĩ̂TRCATCÂTE. Se ņo o fizer, sera
cobráo em processo ́e execuço. 

14.3. ̂enhuma sanço sera apbicáa sem garantia ́a ampba ́efesa e contráitório, na forma ́a bei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –  DA FRAUDE E DA CORRUPCÃO

15.1.  CA contratáa  ́eve  observar  e  fazer  observar,  por  seus  fornecéores  e  subcontratáos,  se
ámitía  subcontrataço,  o  mais  abto  páŗo  ́e  etica  ́urante  tóo  o  processo  ́e  bicitaço,  ́e
contrataço e ́e execuço ́o objeto contratuab. Para os propósitos ́esta cbausuba, ́efinem-se as
seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, ́ar, receber ou sobicitar, ́ireta ou ińiretamente, quabquer vantagem
com o objetivo ́e infbuenciar a aço ́e servíor pubbico no processo ́e bicitaço ou na execuço ́e
contrato;

b) “pratica fraúubenta”: a fabsificaço ou omisşo ́os fatos, com o objetivo ́e infbuenciar o processo
́e bicitaço ou ́e execuço ́e contrato;

c) “pratica conbuiáa”: esquematizar ou estabebecer um acoŕo entre ́uas ou mais bicitantes, com ou
sem o conhecimento ́e representantes ou prepostos ́o órģo bicitáor, visańo estabebecer precos
em níveis artificiais e ņo-competitivos;

́) “pratica coercitiva”: causar ́ano ou ameacar causar ́ano, ́ireta ou ińiretamente, às pessoas ou
sua  propriéáe,  visańo  a  infbuenciar  sua  participaço  em  um  processo  bicitatório  ou  afetar  a
execuço ́o contrato.

e) “pratica obstrutiva”: 

(1)  ́estruir,  fabsificar,  abterar  ou  ocubtar  provas  em  inspecões  ou  fazer  ́ecbaracões  fabsas  aos
representantes  ́o  organismo  financeiro  mubtibaterab,  com  o  objetivo  ́e  impéir  materiabmente  a
apuraço ́e abegacões ́e pratica prevista nesta cbausuba; 

(2) atos cuja intenço seja impéir materiabmente o exercício ́o ́ireito ́e o organismo financeiro
mubtibaterab promover inspeço.

15.2.  ̂a  hipótese  ́e  financiamento,  parciab  ou  integrab,  por  organismo  financeiro  mubtibaterab,
méiante áiantamento ou reembobso, este organismo impora sanço sobre uma empresa ou pessoa
física, para a outorga ́e contratos financiáos pebo organismo se, em quabquer momento, constatar o
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envobvimento  ́a  empresa,  ́iretamente  ou  por  meio  ́e  um  agente,  em  praticas  corruptas,
fraúubentas,  conbuiáas,  coercitivas  ou obstrutivas  ao participar  ́a bicitaço ou ́a execuço um
contrato financiáo pebo organismo.

15.3. Ionsíerańo os propósitos ́os itens acima, a contratáa ́evera concoŕar e autorizar que, na
hipótese ́e o contrato vir  a  ser  financiáo,  em parte ou integrabmente,  por  organismo financeiro
mubtibaterab, méiante áiantamento ou reembobso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas
por  ebe  formabmente  ińicáas  possam inspecionar  o  bocab  ́e  execuço  ́o  contrato  e  tóos  os
́ocumentos e registros rebacionáos à bicitaço e à execuço ́o contrato.

15.4.  CA contratante,  garantía  a  previa  ́efesa,  apbicara  as  sancões  áministrativas  pertinentes,
previstas  na  Lei  Féerab  nº  8.666,  ́e  21  ́e  junho  ́e  1993,  se  comprovar  o  envobvimento  ́e
representante  ́a  empresa  ou  ́a  pessoa  física  contratáa  em  praticas  corruptas,  fraúubentas,
conbuiáas  ou  coercitivas,  no  ́ecorrer  ́a  bicitaço  ou  na  execuço  ́o  contrato  financiáo  por
organismo  financeiro  mubtibaterab,  sem  prejuízo  ́as  ́emais  méías  áministrativas,  criminais  e
cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  – DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. CA inexecuço totab ou parciab ́este contrato e a ocorrência ́e quaisquer ́os motivos constantes
no art. 78, ́a Lei Féerab nº 8.666/1993 sera causa para sua rescişo, na forma ́o art. 79, com as
consequências previstas no art. 80, ́o mesmo ́ipboma begab.

16.2. Este contrato póera ser rescińío a quabquer tempo peba Ĩ̂TRCATCÂTE, méiante aviso
previo ́e no mínimo 30 (trinta) ́ias, nos casos ́as rescisões ́ecorrentes ́o previsto no inciso XII, ́o
art.  78,  ́a Lei  Féerab  nº  8.666/1993,  sem que caiba  à  Ĩ̂TRCATCADCA ́ireito  à  ińenizaço  ́e
quabquer especie. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  –  DO FORO

17.1. Fica ebeito o foro ́o município ́a Ĩ̂TRCATCÂTE, para ́irimir quaisquer questões ́ecorrentes
́a execuço ́este contrato, que ņo púerem ser resobvías na esfera áministrativa.

E, por estarem ́e acoŕo, foi mańáo bavrar o presente contrato, que esta visáo peba CAssessoria
Jurí́ica ́a Ĩ̂TRCATCÂTE, e ́o quab se extraíram 3 (três) vias ́e iguab teor e forma, para um só
efeito, as quais, ́epois ́e bías e acháas conforme, v̧o assináas pebos representantes ́as partes
e pebas testemunhas abaixo.

Locab e ́ata

(nome ́o representante)                                      (nome ́o representante)

Ĩ̂TRCATCÂTE                                                    Ĩ̂TRCATCAD̃(CA)

Testemunhas:

(nome ́a testemunha 1)                                                  (nome ́a testemunha 2)

RG:                                                                              RG:

IPF:                                                                            IPF:

Visto:

(Nome do(a) procurador(a)/assessor(a) jurídico(a ) da CONTRATANTE)
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARACÃO

(nome  /raz̧o  sociab)  _____________________________________________________,  inscrita
no  ÎPJ  nº___________________,por  interméio  ́e  seu  representante  begab  o(a)
Sr(a)__________________________________________,  portáor(a)  ́a Iarteira ́e Íentíáe
nº___________________e  IPF  nº  ____________________,  DEILCARCA,  sob  as  sancões
áministrativas cabíveis,  incbusive as criminais e sob as penas ́a bei, que tóa ́ocumentaço
anexáa ao sistema şo autênticas.

Local e data

Assinatura do representante legal

(Nome e cargo)
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