PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
AGENCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A
Pregão Eletrônico: nº 005/2021
Autorização para Licitar: nº 3463/2021
Processo Administrativo: nº 01-149865/2021
A Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A, CNPJ nº 09.324.976/0001-94, comunica aos
interessados, que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, exclusivo para participação de
empresas cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam diretamente ligados ao objeto do
presente Pregão, e que satisfaçam integralmente as condições deste Edital, sendo vedada a
participação de empresas enquadradas nas disposições do art. 14 do RILC/ACD, cujo Edital assim

se resume:
OBJETO: Abertura de procedimento para aquisição de equipamentos de informática –
notebooks e acessórios, conforme especificações e condições estabelecidas neste edital e
nos Anexo I e Anexo I – “A”.
VALOR: O valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico para os equipamentos e
acessórios é de R$ 124.429,00 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e nove
reais), conforme planilha abaixo e as especificações constantes no edital e seus Anexos.
Forma de Julgamento: Dentre as condições apresentadas para esta contratação, o critério
de julgamento das propostas será definido pela empresa que oferecer MENOR PREÇO
POR LOTE, dos equipamentos e acessórios, e se for ocaso, serão utilizados os critérios de
desempate previstos no Termo de Referência.
PROPOSTAS: Serão recebidas, exclusivamente, através da Internet no Portal de
Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br), no
dia 12 de novembro de 2021 das 10h00min. às 11h00min. Não serão aceitas propostas
encaminhadas fora do horário determinado nem em outro meio que não através do Portal
de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba.
LANCES: Os lances serão recebidos, exclusivamente, através do Portal de Compras da
Prefeitura Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br), no dia 12 de novembro
de 2021 das 11h05min. às 11h30min
EDITAL: Os interessados poderão efetuar o download do Edital de Embasamento, no Portal
de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).
Curitiba, 27 de outubro de 2021.
DAVIDSON JOSÉ MOULEPES
PREGOEIRO
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1 - INTRODUÇÃO
1.1. A Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A, doravante designada Agência Curitiba,
por intermédio do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 09/2021 de
27/07/21, respectivamente, através do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de
Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br) realizará processo licitatório na modalidade
PREGÃO, utilizando-se de recursos da tecnologia de informações, ou seja, o PREGÃO
ELETRÔNICO, conforme Autorização para Licitar nº 3463/2021, face o contido no
Processo Administrativo nº 01-149865/2021 e de acordo com a Lei nº 13.303/16, em
conformidade com as normas consubstanciadas pela lei acima mencionada, e pelas Leis nº
8.883/94, nº 9.648/98 e nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações
trazidas pela Lei Complementar nº 147/2014 e nº 089/2014 alterada pela Lei Complementar
nº 98/16, Decretos Municipais 1.235/2003, 379/2008, 1603/2009, 615/2011, 1558/2013,
1668/13, 413/2015, e 415/2015, Lei 8538/2015, e do Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios/RILC-ACD, bem como com as cláusulas abaixo:
1.2. O valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico para os equipamentos e acessórios é
de R$ 124.429,00 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais),
conforme planilha abaixo e as especificações constantes do item 3 - subitem 3.8, e seu
desembolso está previsto em nosso fluxo de Caixa 2021/2022.

Lotes - Itens

Quant.

Lote 1 – Microcomputador portátil (notebook) - Modelos: Dell /
G3-15; Samsung / NP550XDA-XF1BR; Lenovo / IdeaPad L340, ou

Valores – R$
Unitário

Total

R$ 5.429,03

R$ 108.580,60

R$ 758,42

R$ 15.168,40

R$ 34,00

R$ 680,00

20

similar.
Lote 2 – Monitor - Modelo: LG / 22MK400H ou similar.
Lote 3 – Suporte para microcomputador portátil (notebook) Modelos: Realiza / 0026; DUST / Sem modelo, ou similar.

VALOR TOTAL DOS LOTES

20

20

R$ 6.221,45

R$ 124.429,00

OBS: A empresa licitante deverá preencher na Proposta os Lotes em que irá participar.

2 - INDICAÇÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO
2.1. O Pregoeiro responsável pelo presente Pregão Eletrônico designado através da Portaria
n° 09/2021 será:
● Davidson José Moulepes, matrícula nº 81.599.
2.2. A Equipe de Apoio, designada através da Portaria n° 09/2021, para este Pregão
Eletrônico, será formada por:
● Celso Campos Orasmo - Matrícula nº 71.002;
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 Marcello Deoarez Moreira dos Santos – Matrícula 71.019;
● César Martins Gonçalves Junior - Matrícula nº 71.040.
2.3. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente Pregão poderá ser conduzido e
julgado por um dos pregoeiros que fazem parte da Equipe de Apoio.
3 - OBJETO DA CONVOCAÇÃO GERAL
3.1. Para fins deste Pregão Eletrônico o objeto é a abertura de procedimento para aquisição
de equipamentos de informática – notebooks e acessórios, conforme especificações e
condições estabelecidas neste edital e nos Anexo I e Anexo I – “A”; de acordo as
especificações do Termo de Referência e demais anexos, conforme especificações abaixo,
parte integrante deste Edital, à disposição no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de
Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br)”.
3.2. PRAZO DE ENTREGA: O fornecedor terá 30 (trinta) dias para entrega dos produtos a
partir de concluso o processo de aquisição regular.
3.3. GARANTIA: Os equipamentos deverão ter garantia total contra defeitos de 12 (doze)
meses de garantia, a partir da data de conclusão do processo regular de aquisição, sendo o
maior prazo de garantia o critério de desempate.
3.4. FORNECIMENTO: Na proposta comercial deverá ser entregue a documentação técnica
original do fabricante dos itens cotados, em idioma português, esclarecendo a
marca/modelo, bem como, a composição e descrição de todos os componentes de
hardware, sistema operacional e softwares instalados dos equipamentos, a fim de
comprovar o atendimento das especificações técnicas deste termo de referência.
3.5. Ainda, o fornecedor deverá preencher os quadros de “Atendimento de Descritivo
Mínimo” dos itens cotados, dando conta do cumprimento das características dos produtos
solicitados perante os ofertados.
3.5.1. O atendimento às especificações deverá ser comprovado na fase de Habilitação, por
meio do preenchimento do Quadro de Atendimento ao Descritivo Mínimo e Esclarecimento
do “Atendimento Parcial” para os Lotes pretendidos, bem como, por meio da apresentação
dos respectivos documentos ou de declaração indicando a página na internet para
verificação pelo órgão licitante constante no Anexo I e Anexo I “A”;
3.6. Todos os itens de cada lote, constantes das propostas, deverão ser idênticos, ou seja,
todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca.
3.7. Caso o item proposto tenha produção descontinuada ou não esteja mais disponível no
mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da
mesma marca, mediante declaração técnica emitida pelo proponente, considerando as
características do item constante da proposta, sendo esta a vencedora da licitação.
3.8. As unidades dos itens da proposta vencedora deverão ser entregues à requisitante
devidamente identificados, acondicionados em embalagens individuais adequadas, de forma
a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem, com identificação
externa do número do certame e órgão licitante, conforme segue:
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3.8.1. DESCRITIVO
A. Lote 1 - Microcomputador portátil (notebook), com as seguintes especificações
técnicas mínimas ou aproximadas, a seguir:
a) PROCESSADOR - Atingir índice de, no mínimo, 7.600 pontos para o desempenho,
tendo como referência a base de dados PassMark CPU Mark disponível no site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Fabricado
especificamente
para
equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops;
b) MEMÓRIA RAM - Memória RAM mínima de 8GB DDR-4 2400 MHz, a partir de 02
módulos de 4GB cada, em canal duplo (dual-channel);
c) PLACA-MÃE - Deverá ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada
especificamente para ser compatível com a marca/modelo de ofertado, não sendo
aceitas placas de livre comercialização no mercado. A placa mãe deverá possuir
número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma
remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS. Chip de segurança TPM (Trusted
Platform Module), versão 2.0. O chipset deve pertencer à geração mais recente
disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado;
d) BIOS - Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com
direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5
(http://www.uefi.org/specifications), ou superior. A comprovação técnica que o BIOS
atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5,
ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial:
http://www.uefi.org/members. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo
menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil. As atualizações do BIOS
deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook
ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha). Deverá suportar senhas,
configuráveis através do BIOS, do tipo:


Power-On: senha para inicialização do microcomputador;



Setup: senha para acesso e alterações de configurações;



Hard Disk: senha para inicialização e acesso ao disco de armazenamento; e,



Deverá possuir sistema de diagnósticos independente do estado do sistema
operacional.

e) CÂMERA, MICROFONE e SOM – Integrados ao equipamento, sendo 01 (uma)
câmera integrada à parte superior da tela, com resolução mínima de 720p; da
mesma forma, deverão estar integrados ao notebook, um microfone e dupla de
autofalantes para som estéreo, a fim de permitir uso de recursos audiovisuais do
equipamento e aplicações/softwares relacionados;
f) INTERFACES - Possuir 02 (duas) portas USB, sendo pelo menos uma do tipo 3.0 ou
superior. Possuir 01 (uma) interface USB Tipo-C, com suporte a dados, vídeo e
entrega de energia. Possuir uma porta HDMI. Deverá ser fornecido, adicionalmente,
um adaptador HDMI para VGA (DB-15);
g) ARMAZENAMENTO – Possuir 01 (uma) unidade de SSD de, no mínimo, 240 GB,
interna, SATA 3 ou M.2 Card. Capacidade mínima de leitura dinâmica sequencial de
500 MB/s e capacidade de escrita sequencial de 400 MB/s;
h) TELA - Deverá possuir tecnologia de LED - WVA, com tamanho mínimo de 15,6 pol.
a fim de permitir melhor conforto visual e facilitar leitura. Resolução nativa mínima de
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1920x1080, a 60Hz. Tecnologia antirreflexiva, antiofuscante e, preferível, com
controle de emissão de radiação azul. Possibilidade de abertura da tela de, no
mínimo, 180º;
i)

CONTROLADORA DE VÍDEO – Dedicada, com pelo menos 2GB de alocação
dinâmica de memória de vídeo e suporte à resolução mínima de 1920x1080 a 60Hz.
Suportar, nativamente, a utilização de, pelo menos 02 (duas) telas, simultaneamente,
em modo “estendido”. Atingir índice de, no mínimo, 3.700 pontos para o
desempenho, tendo como referência a base de dados PassMark GPU Mark
disponível no site http://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html;

j)

CONTROLADORA DE REDE - Interface de rede integrada padrão Gigabit Ethernet
(IEEE 802.3) com taxa de transmissão 10/100/1000 Mbps. Compatibilidade com as
tecnologias WoL (Wake on Lan) e PXE. Conector RJ-45 fêmea, integrado à placamãe. Interface de rede Wireless (sem fio). Suporte às especificações IEEE 802.11
a/b/g/n/ac. Interface Bluetooth padrão 4.0 ou superior. Todas as interfaces citadas
devem ser integradas ao notebook ofertado, ou slotadas em padrão M.2 Card (não
sendo aceito uso de adaptadores para atingir a quantidade de interfaces solicitadas);

k) ALIMENTAÇÃO - Bateria de Litio-Ion ou Polímero de Lítio, capacidade mínima de
40Wh. Fonte de alimentação externa, devendo ser do mesmo fabricante do
notebook, com tensão de entrada bivolt automático (110/220 VAC), dimensionada
para suportar a configuração do notebook ofertado. O cabo de força deverá possuir,
no mínimo, 1,8 (um virgula oito) metros e deve estar de acordo com a exigência da
norma do INMETRO NBR 14136;
l)

MOUSE - O notebook deverá possuir Touchpad com tecnologia Multi Touch;

m) TECLADO - O teclado padrão ABNT II, com teclas e botões adicionais e
configuráveis/específicos, com presença de teclado numérico. Ativar e desativar a
placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função.
Funções diretas ou em acionamento de tecla Fn (Function): mute; aumentar ou
diminuir Volume; entre outras de facilidade e produtividade. A impressão sobre as
teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por
abrasão ou por uso prolongado. As teclas deverão ter recurso de retro iluminação
para facilitar digitação em ambientes de pouca luminosidade;
n) SEGURANÇA - O gabinete deverá possuir um local para fixação de trava do tipo
“Security lock” ou "Kesington lock". Trava deverá ser ofertada com o equipamento;
o) SISTEMA OPERACIONAL – Licenciamento de SO: Microsoft Windows 10 Pro 64
bits, na modalidade OEM, em português do Brasil (PTBR). O software Microsoft
Windows deverá ser fornecido instalado no equipamento e pronto para
funcionamento e uso. O fabricante deve disponibilizar download gratuito de todos os
drivers de dispositivos do equipamento ofertado, na versão mais atual para
download;
p) COMPROVAÇÕES TÉCNICAS - Apresentar certificado HCL (Microsoft Windows
Catalogue) para Windows 10 (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página
Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional,
para a marca e modelo do equipamento ofertado. Apresentar certificação ou
documento que comprove compatibilidade com a norma IEC 60950 (adotada pelo
Inmetro) ou UL 60950. O modelo do equipamento ofertado deverá possuir
Certificação EPEAT, a ser comprovado no site www.epeat.netou deverá possuir
conformidade com ABNT NBR 14024. O modelo do equipamento ofertado deverá
possuir conformidade com NBR 10152 ou ISO 7779/9296 (níveis de ruído para
AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A
Rua Engenheiros Rebouças, 1732 – 1º andar – Rebouças – Curitiba – PR
CEP 80230-040 - Fone 41 3213-7590 - www.agenciacuritiba.com.br
5

conforto acústico em ambientes típicos de escritório) comprovado através de
relatório de conformidade;
q) OUTROS DETALHES - Peso aproximado de 2,340Kg com bateria, admitindo-se
variação em 15%, preferível para menor peso. Deverá ser fornecida a documentação
técnica original do fabricante ou indicativo em seu site de todos os componentes do
hardware e softwares, comprovando as características e especificações técnicas
solicitadas no edital;
r) ACESSÓRIOS – A unidade do equipamento deverá ser acompanhada de mochila ou
maleta de transporte e proteção ao pó e umidade, fabricada em couro, nylon ou
poliéster, oferecendo espaço para guarda do notebook, cabeamentos e outros itens,
além de itens de amortecimento contra quedas e choques; e,
s) GARANTIA - Mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, inclusive a bateria,
prevendo a reposição de peças, mão de obra e atendimento onsite, conforme
descrito no item “DOS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS”. A maior
garantia ofertada poderá ser critério de desempate no processo licitatório, conforme
ITEM 1 – Sub item 3 deste Termo de Referencia. Toda a garantia deve ser dada
pelo fabricante, com atendimento por empresa (s) pertencente (s) à sua rede
autorizada, devidamente capacitada (s) para tal função, com representação/sede em
Curitiba, Paraná. Deverá ser disponibilizada central telefônica para abertura de
chamados técnicos, ou solicitações de garantia, através de ligação gratuita para
atendimento técnico, bem como possuir site na internet, com a disponibilização de
drivers, firmwares e todas as atualizações existentes relativas ao equipamento
ofertado e seus componentes.
OBSERVAÇÕES DO LOTE 1:
(i) O atendimento às especificações deverá ser comprovado na fase de Habilitação
do Procedimento Licitatório, por meio do preenchimento do “QUADRO DE
ATENDIMENTO AO DESCRITIVO MÍNIMO”, anexo ao presente TR, bem como, por
meio da apresentação dos respectivos documentos ou de declaração indicando a
página na internet para verificação pelo órgão licitante;
(ii) A exigência da compatibilidade com as normas IEC 60950 ou UL 60950 garante
que os equipamentos propostos não oferecerão riscos aos usuários durante sua
utilização, como choque elétrico, interferência eletromagnética, etc;
(iii) A exigência da certificação EPEAT assegura que o equipamento atende às
rígidas normas de controle de impacto ambiental, como reciclagem, embalagem,
retorno, etc;
(iv) A exigência da conformidade com a NBR 10152 ou ISO 7779/9296 garante que o
equipamento não produza níveis de ruídos prejudiciais à saúde do usuário; e,
(v) A exigência do sistema operacional especificado, além de ser o mais instalado e
popular do mercado, atualmente estando instalado em cerca de 78% de todos os
computadores do mundo, conforme dados da StatCounter - Global Stats
(https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide). Além disso, é
padrão nos equipamentos do Município de Curitiba e, também, da Agência Curitiba
de Desenvolvimento SA, sendo que uma eventual mudança representaria a
necessidade de atualização e custo adicional para todos os demais equipamentos
atualmente em uso.
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B. Lote 2 – Monitor, com as seguintes especificações técnicas mínimas ou
aproximadas, a seguir:
a) TELA 100% plana, em tecnologia LED ou LCD;
b) DIMENSÃO diagonal de, no mínimo, 21,5 pol. no formato 16:9;
c) RESOLUÇÃO nativa mínima de 1920x1080;
d) BRILHO de, aproximadamente, 200 cd/m²;
e) CONTRTASTE estático, aproximadamente, de 600:1;
f) TECNOLOGIA IPS (In-Plane Switching);
g) RESPOSTA - tempo não superior a 5ms;
h) INTERFACES, no mínimo, uma interface HDMI e uma interface VGA;
i)

AJUSTES - Base com ajuste de altura e de rotação (retrato/paisagem);

j)

ALIMENTAÇÃO - Fonte de alimentação interna, com tensão de entrada bivolt
automática (110/220 VAC), com cabo de alimentação no padrão NBR14.136;

k) ACESSÓRIOS: 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) cabo VGA;
l)

OUTROS DETALHES – A estrutura dos monitores deverá na cor preta ou em
variações neutras da mesma cor, preferencialmente, com tratamento fosco para
redução de reflexos e facilitar a limpeza;

m) GARANTIA - Mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, inclusive a bateria,
prevendo a reposição de peças, mão de obra e atendimento onsite, conforme
descrito no item “DOS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS”. A maior
garantia ofertada poderá ser critério de desempate no processo licitatório,
conforme ITEM 1 – Sub item 3 deste Termo de Referencia. Toda a garantia deve
ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa (s) pertencente (s) à sua
rede autorizada, devidamente capacitada (s) para tal função, com
representação/sede em Curitiba, Paraná. Deverá ser disponibilizada central
telefônica para abertura de chamados técnicos, ou solicitações de garantia,
através de ligação gratuita para atendimento técnico, bem como possuir site na
internet, com a disponibilização de drivers, firmwares e todas as atualizações
existentes relativas ao equipamento ofertado e seus componentes.
OBSERVAÇÕES DO LOTE 2:
(i) O atendimento às especificações deverá ser comprovado na fase de
Habilitação do Procedimento Licitatório, por meio do preenchimento do
“QUADRO DE ATENDIMENTO AO DESCRITIVO MÍNIMO”, anexo ao presente
TR, bem como, por meio da apresentação dos respectivos documentos ou de
declaração indicando a página na internet para verificação pelo órgão licitante;
(ii) A exigência da certificação EPEAT assegura que o equipamento atende às
rígidas normas de controle de impacto ambiental, como reciclagem, embalagem,
retorno, etc.
C. Lote 3 – Suporte para microcomputador portátil (notebook), com as seguintes
especificações técnicas mínimas ou aproximadas, a seguir:
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a) REGULAGEM com no mínimo cinco níveis de ajuste de altura, até,
aproximadamente, 75º na mais alta;
b) SUPORTE DE PESO de até 5kg,
c) GARANTIA – 12 (doze) meses de cobertura contra defeitos de fabricação, com
substituição por igual, equivalente ou superior;
d) OUTROS DETALHES – Preferencialmente com pintura na cor preta fosca;
Dotado de abas frontais de travamento do deslizamento do equipamento quando
regulado nos níveis de altura; Refrigeração por cooler de ao menos uma hélice,
alimentada por USB, incluso o cabo para ligação no notebook, com entrada USB
adicional no suporte;
e) COMPROVAÇÕES TÉCNICAS - Em conformidade com a NR17 do Ministério do
Trabalho (Ergonomia).
4 - ESCLARECIMENTOS E COMUNICADOS E IMPUGNAÇÕES
4.1. Boletins de esclarecimentos - Para suprir todas as dúvidas e disponibilizar
informações solicitadas pelos

interessados,

o

Pregoeiro

emitirá

um boletim de

esclarecimento, que será anexado na internet no Portal de Compras da Prefeitura Municipal
de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br.).
4.2. Comunicados - Qualquer comunicado referente a este certame será emitido pelo
Pregoeiro e divulgado na internet no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba
(www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).
4.3. Caso no dia previsto para o recebimento das propostas ou recebimento dos lances não
houver expediente na Agência Curitiba, a licitação será suspensa e o Pregoeiro emitirá
COMUNICADO no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba www.ecompras.curitiba.pr.gov.br, informando a nova data para o recebimento das propostas e/ou
dos lances. Os interessados cadastrados no e-Compras Curitiba nos grupos e subgrupos do
objeto desta licitação receberão o comunicado via e-mail.
4.4. É de responsabilidade única e exclusiva dos interessados o acompanhamento da
divulgação dos boletins de esclarecimentos e comunicados emitidos pelo Pregoeiro e equipe
de apoio. Não serão aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses
documentos.
4.5. Impugnação - Conforme disposto no Decreto Municipal nº 413/2015, fica instituído
acesso eletrônico para a impugnação, nos procedimentos de contratações eletrônicas, no
site www.e-compras.curitiba.pr.gov.br, sendo que qualquer interessado poderá até 01 (um)
dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas impugnar o ato convocatório
do Pregão, de acordo com o disposto no art. 21 e parágrafos do Decreto Municipal
nº1235/2003.
4.6. As dúvidas, pedidos de informações, esclarecimentos, impugnações deverão ser
dirimidos somente pelo Pregoeiro designado para atuar neste processo, mediante
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solicitação por escrito, encaminhadas até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das
propostas para os seguintes endereços eletrônicos:
dmoulepes@curitiba.pr.gov.br, corasmo@curitiba.pr.gov.br, marcelsantos@curitiba.pr.gov.br, e
cejunior@curitiba.pr.gov.br,

4.6.1. As impugnações poderão também ser protocoladas na Agência Curitiba ou
encaminhadas aos endereços eletrônicos indicados neste Edital.

5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Somente poderão participar da presente Licitação, cuja finalidade e ramo de atuação
principal estejam ligados ao objeto do presente Pregão Eletrônico, que satisfaçam
integralmente as condições deste Edital e que estejam cadastradas no site e-Compras
(www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).
5.2. Para participação neste Pregão, as empresas deverão estar cadastradas nesta
qualidade no Sistema Único de Registro Cadastral do Município de Curitiba, nos termos dos
Decretos Municipais nº 415/2015 e nº 615/2011, com toda documentação exigida dentro de
seu prazo de validade, sob pena de inabilitação.
5.3. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita aceitação das
condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância da legislação em
vigor, dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto à
recursos.
5.4. Não poderão participar da presente Licitação interessados que tenham sido declarados
inidôneos por qualquer esfera federativa, ou suspensos de licitar ou impedidos de contratar
com a administração pública do Município de Curitiba, conforme Decreto Municipal nº
610/19, artigo 57, enquanto durarem os efeitos da sanção.
5.5. Nenhum servidor ou seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, poderá ser diretor, proprietário, controlador ou integrar
conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o
Município, sob pena de demissão nos termos do art. 98 da Lei Orgânica do Município.
5.6. No momento do envio da proposta através do Portal de Compras da Prefeitura
Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br), os interessados deverão dar o
“aceite” às condições estabelecidas no regulamento do presente Pregão Eletrônico.
5.7. Ao dar o “aceite” o interessado declara:
a) A inexistência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do artigo 32, § 2°, da Lei nº
8666/93.
b) Que não se enquadra em nenhuma das situações previstas no art. 9º, da Lei 8666/93.
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c) Que não possui em seu quadro funcional menor de dezoito anos executando trabalho no
período noturno, perigoso ou insalubre, e nem menor de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (artigo 27, inciso V da Lei
nº 8666/93).
d) Que conhece e aceita o regulamento do Sistema e-Compras Curitiba.
e) Não está inscrito no cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a
Administração Pública, de que trata a Instrução Normativa n.º 37, de 19 de dezembro de
2009, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
5.8. A informação falsa por parte dos interessados acarretará na aplicação das penalidades
previstas na legislação vigente, sem prejuízo da proposição de ação judicial competente.
5.9. Caso a interessada não esteja cadastrada para o grupo e subgrupo do item a ser
licitado este não estará disponível para proposta e lances.
6 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DOS PREÇOS
6.1. Serão recebidas, exclusivamente, através da Internet no Portal de Compras da
Prefeitura Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br), no dia 12 de Novembro
de 2021 das 10h00min. às 11h00min. Não serão aceitas propostas encaminhadas fora do
horário determinado nem em outro meio que não através do Portal de Compras da
Prefeitura Municipal de Curitiba.
6.2. Para acessar o formulário para o envio da proposta, os interessados deverão entrar no
Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br) e
digitar o seu login e a sua senha de acesso ao E-Compras Curitiba.
6.3. Após o preenchimento do campo ”preço”, as empresas interessadas deverão enviar as
suas propostas, através do Portal de Compras, que permanecerá criptografada e inviolada
até o momento da abertura da sessão para o envio dos lances.
6.4. Após o envio da proposta através do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de
Curitiba, não será mais possível a desistência ou a retirada da referida proposta, sendo a
empresa responsável pelos valores informados.
6.5. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou
omissão da parte do fornecedor ou de funcionário.
6.6. Qualquer proposta enviada por fac-símile, entregue junto ao Pregoeiro ou encaminhada
via postal, não será aceita, somente através da Internet no Portal de Compras da Prefeitura
Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).
6.7. O envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado como evidência
de que a proponente:
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a) examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e
obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la;
b) considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a elaboração de uma proposta
totalmente satisfatória.
6.8. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias a contar da data do envio
da mesma para o Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba.
6.9. Caso o(s) preço(s) máximo(s) esteja(m) sendo indicado(s) na tela do envio das
propostas deste processo licitatório, as empresas interessadas não poderão oferecer
proposta com preços superiores aos indicados, sob pena da proposta ser recusada pelo
Sistema.
7 – APRESENTAÇÕES DOS LANCES
7.1. Os lances serão recebidos, exclusivamente, através do Portal de Compras da
Prefeitura Municipal de Curitiba, no dia 12 de Novembro de 2021 das 11h05min. às
11h30min.
7.2. Para o envio dos lances, os interessados deverão entrar no Portal de Compras da
Prefeitura Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br) e digitar o seu login e a
sua senha de acesso ao E-Compras Curitiba.
7.3. No dia e hora marcados para o início do recebimento dos lances, os mesmos serão
ofertados sobre o menor preço dentre as propostas apresentadas. O sistema E-Compras
Curitiba fará a avaliação dos preços das propostas apresentadas e informará na tela para
envio dos lances, os menores preços propostos, sem identificar os seus detentores.
7.4. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou
omissão da parte do fornecedor ou de funcionário.
7.5. No valor do lance, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos,
embalagem, transporte (carga e descarga até o local de destino e seguro de transporte, se
houver), toda e qualquer taxa que incidir sobre o serviço.
7.6. As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas via Internet serão
resolvidas pelo Pregoeiro, devidamente designado para o presente processo licitatório,
através do “chat” de conversação.
7.7. A qualquer momento, durante a sessão de envio de lances, é facultado ao Pregoeiro
utilizar-se do tempo aleatório, previsto no artigo 27, § 9º do Decreto Municipal nº 1.235/2003.
No caso da utilização do tempo aleatório, os participantes serão avisados com
antecedência.
7.8. A qualquer momento o Pregoeiro poderá cancelar um ou mais lances que não
atenderem às exigências do Edital e do artigo 44 da Lei nº 8.666/93, bem como os lances
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com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. O cancelamento de lances deverá
ser devidamente fundamentado.
7.9. A qualquer momento o Pregoeiro poderá bloquear a participação de um fornecedor que
não esteja atendendo ao regulamento do Pregão Eletrônico, tumultuando o processo,
tentando identificar-se, ou ainda, que se identifique durante a sessão de lances.
7.10. A partir do menor preço por lote ofertado, os interessados poderão oferecer lances
sucessivos, devendo ser observado o horário fixado para o envio dos mesmos, sendo as
empresas participantes responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome durante a sessão, assumindo como firmes e verdadeiros seus lances.
7.11. O sistema registrará no histórico de lances aqueles encaminhados pelos licitantes,
cujos valores sejam maiores ao último. Caso o licitante não tenha interesse ou não possa
diminuir o seu lance relativamente ao primeiro colocado, este poderá encaminhar lance
com menor ao maior lance registrado, desde que seja menor ao último lance por ele
mesmo ofertado (menor ao seu próprio lance).
7.12. A qualquer momento, durante a sessão de lances, o Pregoeiro poderá informar o
desconto máximo para o item, limite este que deverá ser atendido pelos participantes, sob
pena de desclassificação da proposta.
7.13. Todas as empresas que encaminharem propostas para o presente Pregão Eletrônico
poderão participar da sessão de lances, conforme § 4º do artigo 27 do Decreto Municipal
nº 1.235/2003, artigo 3°, §6°.
8 – JULGAMENTO DA PROPOSTA
8.1. O presente Pregão Eletrônico é do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”.
8.1.1. No processo, o critério de julgamento das propostas será definido pela empresa que
oferecer MENOR PREÇO POR LOTE, dos equipamentos e acessórios, e se for o caso,
serão utilizados os critérios de desempate previstos no Termo de Referência.
8.2. Após o término da sessão para envio dos lances será informada a lista de empresas
classificadas com os menores preços no lance. A partir desta lista de classificados, o
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio farão o julgamento e posteriormente será emitida e
publicado o nome do vencedor do processo licitatório no Portal de Compras da Prefeitura
Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).
8.3. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo o pregoeiro negociar, visando obtenção de uma proposta mais vantajosa.
8.4. A data para a divulgação do vencedor, do Edital de Resultado de Julgamento bem como
da emissão e divulgação da Ata de Julgamento será informada pelo Pregoeiro durante a
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sessão de lances, no “chat” de conversação ou através de comunicado a ser publicado no
Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br),
sendo

da

responsabilidade

única

e

exclusiva

das

empresas

interessadas

o

acompanhamento das datas.
8.5. O Edital de Resultado de Julgamento e a Ata de Julgamento estarão disponíveis para
se efetuar o download no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba (www.ecompras.curitiba.pr.gov.br) a partir da data designada pelo Pregoeiro.
8.6. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o
fornecimento

(devidamente

justificado

e

aceito

pela

Administração)

as

licitantes

remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os objetos licitados, desde que o lance
registrado encontre-se dentro dos praticados no mercado.
8.7. O objeto cotado deverá seguir rigorosamente as especificações dos Anexos I e I “A”
deste Edital, sob pena de desclassificação da proposta.
8.8. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade da proposta apresentada, bem
como dos lances ofertados.
9 – JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
9.1. Para a habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa
à: habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico financeira; regularidade
fiscal e trabalhista; declaração de cumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei
Federal nº 8666/1993; declaração de inexistência de superveniência de fato impeditivo para
participa de licitações.
9.1.2. O ganhador terá até às 17 horas do dia 16 de novembro de 2021, para apresentar
a documentação exigida neste item.
9.1.3. Somente será julgada a habilitação das empresas que forem classificadas com os
melhores lances.
9.1.4. Todas as licitantes, cadastradas no Serviço de Cadastro de Fornecedores do
Departamento de Aquisições e Relações com Fornecedores da Secretaria Municipal de
Administração, também deverão apresentar a seguinte documentação para fins de
habilitação:
a). Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado, fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa, compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente
licitação. Não será aceito atestado de empresa que pertença ao mesmo grupo empresarial.
9.2. Os documentos emitidos (Relação de Fornecedor) das empresas participantes,
utilizados no julgamento da habilitação ficarão à disposição dos interessados.
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9.3. Os documentos que não constarem em seu texto o prazo de validade deverão ser
apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua emissão,
a exceção de atestado de capacidade técnica.
9.4. Conforme o Decreto Municipal nº 415/2015 é de responsabilidade da empresa licitante a
manutenção das datas atualizadas dos documentos.
9.5. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeiro emitirá a Relação do
Fornecedor, das empresas participantes classificadas com os melhores lances, onde
constam as datas de vencimento dos documentos exigidos para a habilitação, junto ao
Serviço de Cadastro de Fornecedores do Departamento de Aquisições e Relações com
Fornecedores da Secretaria Municipal de Administração.
9.6. A Relação de Fornecedor será rubricada pelo Pregoeiro. A validade dos documentos
será conferida e, no caso da data de qualquer documento solicitado estar vencida, a(s)
licitante(s) será(ão) INABILITADA(S). Este documento fará parte do processo licitatório.
9.7. Quando algum documento for solicitado pelo Pregoeiro, através de e-mail ou Ofício, os
documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, à
exceção de fotocópias em papel termo-sensível (fac-símile), devendo ser autenticadas por
tabelião (cartório) ou por funcionário da unidade que realiza a licitação, ou ainda
apresentada prova da publicação em órgão de imprensa oficial.
9.8. Os documentos solicitados que forem emitidos pela Internet, NÃO precisam de
autenticação em cartório, o Pregoeiro conferirá a autenticidade via Internet.
9.9. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em data e horário a serem
estabelecidos pelo Pregoeiro durante a sessão de lances.
9.10. Para ter direito aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, alterada
pela Lei Complementar nº147/2014, Lei Complementar 155/2016 e suas alterações, e
Decretos Municipais n.º 615/2011 e 962/16 (se for o caso) as microempresas e empresas de
pequeno porte, que exerçam a atividade comercial, deverão apresentar, quando solicitado
pelo Pregoeiro, Certidão expedida pela Junta Comercial. No caso de microempresas e
empresas de pequeno porte que atuem em outra área que não a comercial, deverá ser
apresentado, quando solicitado pelo Pregoeiro documento expedido pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas. Se houver interesse, em substituição aos documentos citados, as
interessadas poderão apresentar comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional.
9.10.1. As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno
porte, conforme art. 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações
deverão apresentar toda a documentação de habilitação, mesmo que os documentos de
regularidade fiscal apresentem alguma restrição, serão habilitadas, sob condição resolutiva.
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9.10.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
licitante for declarado vencedor do certame, ficando facultado ao Pregoeiro a prorrogação do
prazo por igual período.
9.10.3. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, da
Lei Complementar 123/2006 e alterações, e artigo 21, § 3º, do Decreto Municipal nº 962/16,
implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação, nos termos do art. 43, § 2º da Lei Complementar 123/2006.
9.11. Antes da adjudicação ao vencedor do procedimento licitatório, será consultado o
cadastro instituído pelo TCE-PR a fim de verificar a situação das empresas licitantes, com o
intuito de prevenir a contratação de pessoas físicas ou jurídicas impedidas.
10 – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
10.1. Quando da solicitação de impugnação do edital, bem como da intenção de
interposição de recurso, deverão ser observados os prazos estabelecidos nos artigos 21 e
seus §§, todos do Decreto Municipal nº. 1.235/2003. Após os prazos estabelecidos, não
serão consideradas.
10.2. Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, impugnar o ato convocatório do Pregão, de acordo com o
disposto no art. 21 e seus §§ do Decreto Municipal nº. 1.235/2003.
10.3. Não serão aceitas impugnações nem intenção de recurso e nem mesmo a interposição
de recursos VIA FAX, somente PROTOCOLADOS na Agência Curitiba ou através de e-mail
dmoulepes@curitiba.pr.gov.br,

corasmo@curitiba.pr.gov.br,

marcelsantos@curitiba.pr.gopv.br,

e

cejunior@curitiba.pr.gov.br em nome do Pregoeiro designado para o presente processo

licitatório ou ainda de acordo com o Decreto 413/2015, realizadas via meio eletrônico,
diretamente no site do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba (www.ecompras.curitiba.pr.gov.br)
10.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
partir do acolhimento da mesma, que deverá ser encaminhada por e-mail ao solicitante e,
para os demais interessados através da divulgação no site oficial de compras da Prefeitura
Municipal de Curitiba.
10.4.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada uma nova data para a
realização do certame, respeitando o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis.
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10.5. O interesse do licitante em interpor recurso deverá ser manifestado imediatamente
após a divulgação dos documentos citados no § 6º, do art. 30, do Decreto Municipal nº.
1.235/2003.
10.5.1. O prazo para manifestação da intenção de interpor recurso será de 04 (quatro) horas
úteis, ou seja, das 08 às 12 horas do dia útil seguinte da divulgação do resultado final de
julgamento.
10.5.2. A manifestação de interesse em interpor recurso poderá ser feita por escrito, via email, informado no item 10.3 do Edital de Embasamento ou protocolada no órgão que realiza
a licitação ou poderá ser feita via “acessos eletrônico” através do site www.ecompras.curitiba.pr.gov.br.
10.5.3. Neste caso será concedido o prazo de 01 (um) dia útil para a apresentação formal
das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados a apresentarem
contrarrazões em igual prazo, que correrá a partir do término do prazo do recorrente.
10.5.4. Caso não haja a manifestação de interpor recurso devidamente justificada e
fundamentada, após o prazo de 04 (quatro) horas úteis, importará a decadência do direito
de recurso e o processo será adjudicado pelo Pregoeiro e encaminhado para a autoridade
superior competente para a homologação do mesmo.
10.5.5. Após decorrido o prazo legal, não será possível o protocolo eletrônico de
impugnação, manifestação de interesse em interpor recurso e recurso administrativo, por
meio de sistema de contratações eletrônicas.
10.5.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.5.7. Decidido os recursos, a autoridade competente fará a homologação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.
10.6. Quando o servidor responsável pelo procedimento identificar indícios de que os
protocolos anexados no sistema de contratações eletrônicas podem ter como finalidade
impedir, perturbar, protelar ou tumultuar o trâmite procedimental poderá solicitar a
instauração de processo administrativo para apuração dos fatos e eventual aplicação de
penalidade, observados os princípios do contraditório e ampla defesa sem prejuízo de ser
oficiado o Ministério Público sobre o ocorrido.
10.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
10.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
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10.9. Homologado o resultado prolatado pelo Pregoeiro, será emitida autorização de
fornecimento, o qual deverá ser retirado pela proponente vencedora dentro do prazo
estabelecido neste edital.
11 – DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS
11.1. A contratação será formalizada pela emissão de Contrato de Prestação de Serviços.
11.1.1. O Contrato de Prestação de Serviços é o documento que materializa o fornecimento
dos serviços.
11.1.2. O Contrato de Prestação de Serviços é o ato emanado de autoridade competente
que determina a dedução do valor das despesas a serem executadas do Fluxo de Caixa
para atender a essas despesas. É uma reserva que se faz, ou garantia que se dá ao
fornecedor ou prestador de serviços, com base em autorização de que o fornecimento ou os
serviços contratados serão pagos, desde que observadas às cláusulas editalícias.
11.1.3. Após a homologação do processo licitatório, é dever do licitante verificar toda
Autorização de Fornecimento no Sistema e-Compras Curitiba, conforme Decreto Municipal
nº. 1.603/2009.
11.2. No Sistema e-Compras Curitiba a Autorização de Fornecimento deve ser consultada
no menu do portal personalizado, em "Relatórios Autorização de Fornecimento".
11.3. Caso seja do interesse do fornecedor, a Autorização de Fornecimento poderá ser
impressas.
11.3.1. A cópia da Autorização de Fornecimento servirá unicamente para orientação do
fornecedor quanto ao prazo e condições para a entrega dos produtos ou prestação dos
serviços.
11.4. Caso o fornecedor deseje obter uma via assinada pelo ordenador de despesa da
Autorização de Fornecimento, deverá solicitar formalmente à Diretoria Administrativa e
Financeira da Agência Curitiba.
11.4.1. É vedado ao fornecedor iniciar os trabalhos sem o Contrato de Prestação de
Serviços formal e assinado por 02 (dois) diretores da Agência Curitiba.
11.4.2. Mais informações, entrar em contato com a Diretoria Administrativa e Financeira da
Agência Curitiba pelo telefone: (41) 3213-7599.
11.5. O Órgão licitante considerará para efeitos o prazo de 30 (trinta) dias corridos da
entrega/execução de serviços à data da assinatura do contrato de prestação de serviços.
11.6. A aceitação do Contrato de Prestação de Serviços pela empresa vencedora da
licitação após o prazo de validade da proposta importa em prorrogação tácita desta, que não
desonera a empresa de dar cumprimento aos prazos previstos para entrega da prestação de
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serviços, no Edital. Em tal hipótese, verificando-se atraso, poderão ser aplicadas as
penalidades previstas no instrumento convocatório.
11.7. A empresa vencedora deverá observar no Contrato de Prestação de Serviços, e
quando for o caso, no seu recibo de entrega, todas as informações sobre a entrega do
objeto: nome, matrícula e telefone do responsável pelo recebimento e o endereço para
entrega
12 - DO PAGAMENTO
12.1. Após a efetivação dos serviços, a Nota Fiscal, devidamente assinada pelo receptor
autorizado, as certidões negativas de responsabilidades fiscais e trabalhistas, conforme o
art. 5º - incisos I a VIII do Decreto Municipal 195/2021,e o boleto deverão ser encaminhada a
Agência Curitiba.
OBS: A Nota Fiscal deverá ter como destinatário: Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A
– CNPJ nº 09.324.976/0001-94.
12.2. É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a comprovação da
prestação de serviços mediante aceitação do solicitante.
12.3. No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá ser informado o nome do
Banco, número da Agência e número da conta corrente, ou a emissão do competente
Boleto.
12.4. As notas fiscais e faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional.
12.5. Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa ou profissional penalizado,
sem que o mesmo haja recolhido a multa que lhe tenha sido aplicado.
12.7. O pagamento será efetuado de conformidade com o artigo 40, XIV, letra “a” da Lei nº
8.666/93, após o adimplemento da despesa.
12.8. A Nota Fiscal deverá ser emitida como prestação de serviço.
Maiores informações no site: https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalnfse,
13 - DAS PENALIDADES
13.1. Se a licitante adjudicada deixar de prestar os serviços por qualquer motivo dentro do
prazo de validade das propostas ou o fizer fora das especificações e condições prédeterminadas e ainda em qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato,
observado inclusive o art. 8º do Decreto Municipal 195/2021, poderão ser aplicadas às
penalidades seguintes, facultada defesa prévia do interessado, independente de outras
previstas em lei:
13.1.1. Advertência.
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13.1.2. No caso de atraso injustificado na prestação do serviço, ou ainda na execução do
contrato, multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor faturado no período, até
o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo de que trata este item, o empenho
poderá ser cancelado ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da Administração,
ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
13.1.3. No caso de inexecução parcial ou total do contrato, que importe em prejuízo à
Agência Curitiba, multa punitiva de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, de
acordo com o artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
13.1.4. A multa moratória e a multa punitiva poderão ser cumuladas.
13.1.5. Poderá ser penalizada com suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município de Curitiba por até 05 (cinco) anos, de acordo
com a Lei nº 8.666/93, nos seguintes casos:
13.1.5.1. Para situações de inadimplemento com prejuízos graves, potenciais ou efetivos, à
Administração, devidamente descritos e mediante fundamentação.
13.1.5.2. Quando for constatada a reincidência no mesmo contrato.
13.1.5.3. Quando a empresa já tiver sido penalizada, ao menos, (03) três vezes nos últimos
05 (cinco) anos pelo Município ou pela Agência Curitiba.
13.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação na
Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº 8.666/93.
13.1.7. A administração poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas em Lei
nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 1235/03 independentemente da ordem em que
estejam previstas, considerando sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao
Erário e os princípios que regem Administração.
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Reserva-se à autoridade competente, o direito de revogar no todo ou em parte a
presente licitação visando o interesse da Administração Pública, devendo anulá-la por
ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 49 e
parágrafos da Lei nº 8.666/93.
14.2. Em caso da prestação dos serviços estarem em desacordo com as especificações,
todas as despesas serão atribuídas à empresa CONTRATADA.
14.3. O Pregoeiro poderá inabilitar, desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato ou circunstância
superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios nos termos do artigo 43,
parágrafo 5º da Lei nº 8.666/93.
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14.4. Ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio é facultado solicitar das proponentes
esclarecimentos com relação aos documentos ou objeto apresentado, bem como promover
diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo.
14.5. Para os documentos exigidos no Edital de Embasamento que não estejam
contemplados na Relação de Fornecedor, será concedido o prazo de 24h (vinte e quatro
horas) após a comunicação do Pregoeiro para a apresentação dos mesmos. A não
apresentação no prazo concedido acarretará a inabilitação da licitante.
14.6. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia, à exceção de fotocópias em papel termo-sensível
(fac-símile), devendo ser autenticadas por tabelião (cartório) ou por funcionário da unidade
que realiza a Licitação, ou ainda apresentado prova da publicação em órgão de imprensa
oficial.
14.7. Os documentos solicitados que forem emitidos pela Internet, NÃO precisam de
autenticação em cartório, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio/Pregão conferirá a
autenticidade via Internet.
14.8. A proponente que vier causar impedimentos ao normal e legal andamento da Licitação
presente, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e
prejuízos causados à entidade licitante derivados da não conclusão do processo licitatório,
bem como do objeto pretendido.
14.9. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
I. No caso de não cumprimento das exigências aqui estabelecidas, a empresa estará sujeita
às penalidades definidas nesse edital.
II. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às
obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura
venham a incidir sobre o objeto deste Pregão Eletrônico;
III. Comprometer-se a executar os serviços, de acordo com o agendamento da
CONTRATANTE.
IV. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao Contratante ou a terceiros, por si ou por
seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando o órgão
contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
V. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem
necessários de acordo com o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8666/93;
VI. Manifestar-se, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pelo Contratante, a partir da
ciência, no prazo máximo de 24 horas e garantindo-lhe, inclusive o acesso a documentos
relativos ao objeto licitado;
14.10. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
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I. Acompanhar, fiscalizar, controlar a prestação do serviço, ficando também, responsável
pela validação do serviço prestado pela empresa contratada;
II. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir
dúvidas e orientá-la em todos os casos omisso, do presente ajuste;
III. Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquer problema no objeto licitado.
Poderá ser ordenada a suspensão da entrega e respectivos pagamentos, se dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação, não for atendida a reclamação,
sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita.
14.11. Fica designado como Gestor do contrato o colaborador Marcello Deoarez Moreira

Santos – matricula nº 71.019, e Suplente Celso Campos Orasmo – matrícula nº
71.002, para o exercício das atribuições constantes no Decreto nº 610/2019.
14.12. As Leis e Decretos Municipais mencionados neste Edital encontram-se disponíveis
para consulta dos interessados no endereço eletrônico http://www.leismunicipais.com.br/cgilocal/cidades.pl?cidade=Curitiba&estadoPR& prefeitura=1.
14.13. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, designado para a
condução do presente Pregão Eletrônico.
14.14. Todas as dúvidas deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro e serão respondidas pelo
mesmo, na forma escrita.

Curitiba, 27 de outubro de 2021.
Davidson José Moulepes
PREGOEIRO
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.

ESPECIFICAÇÕES:

1.

OBJETO:

Aquisição de microcomputadores portáteis, do tipo notebooks, e acessórios de informática para a
Agência Curitiba de Desenvolvimento SA.
2.

PRAZO DE ENTREGA:

O fornecedor terá 30 (trinta) dias para entrega dos produtos a partir de concluso o processo de
aquisição regular.
3.

GARANTIA:

Os equipamentos deverão ter garantia total contra defeitos de 12 (doze) meses de garantia, a partir
da data de conclusão do processo regular de aquisição, sendo o maior prazo de garantia o critério de
desempate.
4.

FORNECIMENTO:

Na proposta comercial deverá ser entregue a documentação técnica original do fabricante dos itens
cotados, em idioma português, esclarecendo a marca/modelo, bem como, a composição e descrição
de todos os componentes de hardware, sistema operacional e softwares instalados dos
equipamentos, a fim de comprovar o atendimento das especificações técnicas deste termo de
referência.
Ainda, o fornecedor deverá preencher os quadros de “Atendimento de Descritivo Mínimo” dos itens
cotados, dando conta do cumprimento das características dos produtos solicitados perante os
ofertados.
Todos os itens de cada lote, constantes das propostas, deverão ser idênticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos de mesmos modelos e marca.
Caso o item proposto tenha produção descontinuada ou não esteja mais disponível no mercado,
admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca,
mediante declaração técnica emitida pelo proponente, considerando as características do item
constante da proposta, sendo esta a vencedora da licitação.
As unidades dos itens da proposta vencedora deverão ser entregues à requisitante devidamente
identificados, acondicionados em embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e a armazenagem, com identificação externa do número do certame e
órgão licitante, conforme segue:
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5.

VALORES DE REFERÊNCIA:

Foram realizados orçamentos prévios, anexos a este TR, tendo por valor de referência a média de
mercado, obtida a partir de três orçamentos, conforme modelos na planilha abaixo, a saber:

Lote - Item

Qtd

Valor de Referência (R$)
Unitário
Total

20

5.429,03

108.580,60

20

758,42

15.168,40

20

34,00

680,00

Lote 1 – Microcomputador portátil (notebook) – Modelos:

Dell / G3-15; Samsung / NP550XDA-XF1BR; Lenovo /
IdeaPad L340, ou similar.
Lote 2 – Monitor – Modelo: LG / 22MK400H ou similar.
Lote 3 – Suporte para microcomputador portátil (notebook) –
Modelos: Realiza / 0026; DUST / Sem modelo, ou

similar.
VALOR DE REFERÊNCIA

6.221,45

124.429,00

OBS: Marcas e modelos informados por atenderem aos descritivos mínimos, sendo totalmente
passível de aceitação de produtos de outras marcas e modelos, atendida a especificação
técnica dos mesmos.
2.

DESCRITIVO

A.

Lote 1 - Microcomputador portátil (notebook), com as seguintes especificações técnicas mínimas
ou aproximadas, Modelos: Dell / G3-15; Samsung / NP550XDA-XF1BR; Lenovo / IdeaPad L340, ou
similar, a seguir:

a)

PROCESSADOR - Atingir índice de, no mínimo, 7.600 pontos para o desempenho, tendo como
referência

a

base

de

dados

PassMark

CPU

Mark

disponível

no

site

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Fabricado especificamente para equipamento portátil, não
sendo aceito processadores para desktops;
b)

MEMÓRIA RAM - Memória RAM mínima de 8GB DDR-4 2400 MHz, a partir de 02 módulos de 4GB
cada, em canal duplo (dual-channel);

c)

PLACA-MÃE - Deverá ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para ser
compatível com a marca/modelo de ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no
mercado. A placa mãe deverá possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda,
sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS. Chip de segurança TPM (Trusted
Platform Module), versão 2.0. O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo
Fabricante, compatível com o processador ofertado;

d)

BIOS - Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright,
em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (http://www.uefi.org/specifications), ou superior. A
comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na
UEFI

versão

2.5,

ou

superior,

deverá

ser

realizada

através

consulta

ao

site

oficial:

http://www.uefi.org/members. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez)
caracteres em memória não volátil. As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio
site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha). Deverá
suportar senhas, configuráveis através do BIOS, do tipo:
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e)



Power-On: senha para inicialização do microcomputador;



Setup: senha para acesso e alterações de configurações;



Hard Disk: senha para inicialização e acesso ao disco de armazenamento; e,



Deverá possuir sistema de diagnósticos independente do estado do sistema operacional.

CÂMERA, MICROFONE e SOM – Integrados ao equipamento, sendo 01 (uma) câmera integrada à
parte superior da tela, com resolução mínima de 720p; da mesma forma, deverão estar integrados ao
notebook, um microfone e dupla de autofalantes para som estéreo, a fim de permitir uso de recursos
audiovisuais do equipamento e aplicações/softwares relacionados;

f)

INTERFACES - Possuir 02 (duas) portas USB, sendo pelo menos uma do tipo 3.0 ou superior. Possuir
01 (uma) interface USB Tipo-C, com suporte a dados, vídeo e entrega de energia. Possuir uma porta
HDMI. Deverá ser fornecido, adicionalmente, um adaptador HDMI para VGA (DB-15);

g)

ARMAZENAMENTO – Possuir 01 (uma) unidade de SSD de, no mínimo, 240 GB, interna, SATA 3 ou
M.2 Card. Capacidade mínima de leitura dinâmica sequencial de 500 MB/s e capacidade de escrita
sequencial de 400 MB/s;

h)

TELA - Deverá possuir tecnologia de LED - WVA, com tamanho mínimo de 15,6 pol. a fim de permitir
melhor conforto visual e facilitar leitura. Resolução nativa mínima de 1920x1080, a 60Hz. Tecnologia
antirreflexiva, antiofuscante e, preferível, com controle de emissão de radiação azul. Possibilidade de
abertura da tela de, no mínimo, 180º;

i)

CONTROLADORA DE VÍDEO – Dedicada, com pelo menos 2GB de alocação dinâmica de memória de
vídeo e suporte à resolução mínima de 1920x1080 a 60Hz. Suportar, nativamente, a utilização de, pelo
menos 02 (duas) telas, simultaneamente, em modo “estendido”. Atingir índice de, no mínimo, 3.700
pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados PassMark GPU Mark disponível no
site http://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html;

j)

CONTROLADORA DE REDE - Interface de rede integrada padrão Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) com
taxa de transmissão 10/100/1000 Mbps. Compatibilidade com as tecnologias WoL (Wake on Lan) e
PXE. Conector RJ-45 fêmea, integrado à placa-mãe. Interface de rede Wireless (sem fio). Suporte às
especificações IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Interface Bluetooth padrão 4.0 ou superior. Todas as interfaces
citadas devem ser integradas ao notebook ofertado, ou slotadas em padrão M.2 Card (não sendo aceito
uso de adaptadores para atingir a quantidade de interfaces solicitadas);

k)

ALIMENTAÇÃO - Bateria de Litio-Ion ou Polímero de Lítio, capacidade mínima de 40Wh. Fonte de
alimentação externa, devendo ser do mesmo fabricante do notebook, com tensão de entrada bivolt
automático (110/220 VAC), dimensionada para suportar a configuração do notebook ofertado. O cabo
de força deverá possuir, no mínimo, 1,8 (um virgula oito) metros e deve estar de acordo com a
exigência da norma do INMETRO NBR 14136;

l)

MOUSE - O notebook deverá possuir Touchpad com tecnologia Multi Touch;

m) TECLADO - O teclado padrão ABNT II, com teclas e botões adicionais e configuráveis/específicos, com
presença de teclado numérico. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou
combinação de tecla de função. Funções diretas ou em acionamento de tecla Fn (Function): mute;
aumentar ou diminuir Volume; entre outras de facilidade e produtividade. A impressão sobre as teclas
deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado.
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As teclas deverão ter recurso de retro iluminação para facilitar digitação em ambientes de pouca
luminosidade;
n)

SEGURANÇA - O gabinete deverá possuir um local para fixação de trava do tipo “Security lock” ou
"Kesington lock". Trava deverá ser ofertada com o equipamento;

o)

SISTEMA OPERACIONAL – Licenciamento de SO: Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, na modalidade
OEM, em português do Brasil (PTBR). O software Microsoft Windows deverá ser fornecido instalado no
equipamento e pronto para funcionamento e uso. O fabricante deve disponibilizar download gratuito de
todos os drivers de dispositivos do equipamento ofertado, na versão mais atual para download;

p)

COMPROVAÇÕES TÉCNICAS - Apresentar certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue) para
Windows 10 (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a
total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado.
Apresentar certificação ou documento que comprove compatibilidade com a norma IEC 60950 (adotada
pelo Inmetro) ou UL 60950. O modelo do equipamento ofertado deverá possuir Certificação EPEAT, a
ser comprovado no site www.epeat.netou deverá possuir conformidade com ABNT NBR 14024. O
modelo do equipamento ofertado deverá possuir conformidade com NBR 10152 ou ISO 7779/9296
(níveis de ruído para conforto acústico em ambientes típicos de escritório) comprovado através de
relatório de conformidade;

q)

OUTROS DETALHES - Peso aproximado de 2,340Kg com bateria, admitindo-se variação em 15%,
preferível para menor peso. Deverá ser fornecida a documentação técnica original do fabricante ou
indicativo em seu site de todos os componentes do hardware e softwares, comprovando as
características e especificações técnicas solicitadas no edital;

r)

ACESSÓRIOS – A unidade do equipamento deverá ser acompanhada de mochila ou maleta de
transporte e proteção ao pó e umidade, fabricada em couro, nylon ou poliéster, oferecendo espaço para
guarda do notebook, cabeamentos e outros itens, além de itens de amortecimento contra quedas e
choques; e,

s)

GARANTIA - Mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, inclusive a bateria, prevendo a reposição de
peças, mão de obra e atendimento onsite, conforme descrito no item “DOS NÍVEIS MÍNIMOS DE
SERVIÇOS EXIGIDOS”. A maior garantia ofertada poderá ser critério de desempate no processo
licitatório, conforme ITEM 1 – Sub item 3 deste Termo de Referencia. Toda a garantia deve ser dada
pelo fabricante, com atendimento por empresa (s) pertencente (s) à sua rede autorizada, devidamente
capacitada (s) para tal função, com representação/sede em Curitiba, Paraná. Deverá ser disponibilizada
central telefônica para abertura de chamados técnicos, ou solicitações de garantia, através de ligação
gratuita para atendimento técnico, bem como possuir site na internet, com a disponibilização de drivers,
firmwares e todas as atualizações existentes relativas ao equipamento ofertado e seus componentes.
OBSERVAÇÕES DO ITEM 1.1:
(i) O atendimento às especificações deverá ser comprovado na fase de Habilitação do Procedimento
Licitatório, por meio do preenchimento do “QUADRO DE ATENDIMENTO AO DESCRITIVO MÍNIMO”,
anexo ao presente TR, bem como, por meio da apresentação dos respectivos documentos ou de
declaração indicando a página na internet para verificação pelo órgão licitante;
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(ii) A exigência da compatibilidade com as normas IEC 60950 ou UL 60950 garante que os
equipamentos propostos não oferecerão riscos aos usuários durante sua utilização, como choque
elétrico, interferência eletromagnética, etc;
(iii) A exigência da certificação EPEAT assegura que o equipamento atende às rígidas normas de
controle de impacto ambiental, como reciclagem, embalagem, retorno, etc;
(iv) A exigência da conformidade com a NBR 10152 ou ISO 7779/9296 garante que o equipamento não
produza níveis de ruídos prejudiciais à saúde do usuário; e,
(v) A exigência do sistema operacional especificado, além de ser o mais instalado e popular do
mercado, atualmente estando instalado em cerca de 78% de todos os computadores do mundo,
conforme dados da StatCounter - Global Stats (https://gs.statcounter.com/os-marketshare/desktop/worldwide). Além disso, é padrão nos equipamentos do Município de Curitiba e, também,
da Agência Curitiba de Desenvolvimento SA, sendo que uma eventual mudança representaria a
necessidade de atualização e custo adicional para todos os demais equipamentos atualmente em uso.
B.

Lote 2 – Monitor, com as seguintes especificações técnicas mínimas ou aproximadas, Modelo: LG /
22MK400H ou similar, a seguir:

a)

TELA 100% plana, em tecnologia LED ou LCD;

b)

DIMENSÃO diagonal de, no mínimo, 21,5 pol. no formato 16:9;

c)

RESOLUÇÃO nativa mínima de 1920x1080;

d)

BRILHO de, aproximadamente, 200 cd/m²;

e)

CONTRASTE estático, aproximadamente, de 600:1;

f)

TECNOLOGIA IPS (In-Plane Switching);

g)

RESPOSTA - tempo não superior a 5ms;

h)

INTERFACES, no mínimo, uma interface HDMI e uma interface VGA;

i)

AJUSTES Base com ajuste de altura e de rotação (retrato/paisagem);

j)

ALIMENTAÇÃO Fonte de alimentação interna, com tensão de entrada bivolt automática (110/220
VAC), com cabo de alimentação no padrão NBR14.136;

k)

ACESSÓRIOS: 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) cabo VGA;

l)

OUTROS DETALHES – A estrutura dos monitores deverá na cor preta ou em variações neutras da
mesma cor, preferencialmente, com tratamento fosco para redução de reflexos e facilitar a limpeza;

m) GARANTIA - Mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, inclusive a bateria, prevendo a reposição
de peças, mão de obra e atendimento onsite, conforme descrito no item “DOS NÍVEIS MÍNIMOS
DE SERVIÇOS EXIGIDOS”. A maior garantia ofertada poderá ser critério de desempate no
processo licitatório, conforme ITEM 1 – Sub item 3 deste Termo de Referencia. Toda a garantia
deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa (s) pertencente (s) à sua rede
autorizada, devidamente capacitada (s) para tal função, com representação/sede em Curitiba,
Paraná. Deverá ser disponibilizada central telefônica para abertura de chamados técnicos, ou
solicitações de garantia, através de ligação gratuita para atendimento técnico, bem como possuir
site na internet, com a disponibilização de drivers, firmwares e todas as atualizações existentes
relativas ao equipamento ofertado e seus componentes.
OBSERVAÇÕES DO ITEM 1.2:
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(i) O atendimento às especificações deverá ser comprovado na fase de Habilitação do
Procedimento Licitatório, por meio do preenchimento do “QUADRO DE ATENDIMENTO AO
DESCRITIVO MÍNIMO”, anexo ao presente TR, bem como, por meio da apresentação dos
respectivos documentos ou de declaração indicando a página na internet para verificação pelo
órgão licitante;
(ii) A exigência da certificação EPEAT assegura que o equipamento atende às rígidas normas de
controle de impacto ambiental, como reciclagem, embalagem, retorno, etc.
C.

Lote 3 – Suporte para microcomputador portátil (notebook), com as seguintes especificações
técnicas mínimas ou aproximadas, Modelo: Realiza / 0026; DUST / Sem Modelo, ou similar, a seguir:

a)

REGULAGEM com no mínimo cinco níveis de ajuste de altura, até, aproximadamente, 75º na mais
alta;

b)

SUPORTE DE PESO de até 5kg,

c)

GARANTIA – 12 (doze) meses de cobertura contra defeitos de fabricação, com substituição por
igual, equivalente ou superior;
OUTROS DETALHES – Preferencialmente com pintura na cor preta fosca; Dotado de abas frontais
de travamento do deslizamento do equipamento quando regulado nos níveis de altura;
Refrigeração por cooler de ao menos uma hélice, alimentada por USB, incluso o cabo para ligação
no notebook, com entrada USB adicional no suporte;
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS - Em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho
(Ergonomia).

d)

e)
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ANEXO I “A” – PREGÃO Nº 005/2021
QUADRO DE ATENDIMENTO AO DESCRITIVO MÍNIMO
LOTE 1
EMPRESA:
CNPJ:
Lote 1 – Microcomputador portátil (notebook)
a)

PROCESSADOR

b)

MEMÓRIA RAM

c)

PLACA-MÃE

d)

BIOS

e)

CÂMARA

f)

ARMAZENAMENTO

g)

INTERFACES

h)

TELA

i)

CONTROLADORA DE VÍDEO

j)

CONTROLADORA DE REDE

k)

ALIMENTAÇÃO

l)

MOUSE

Atendimento
Não atende

Sim Parcial

Sim Total

m) TECLADO
n)

SEGURANÇÃ

o)

SISTEMA OPERACIONAL

p)

COMPROVAÇÕES TÉCNICAS

q)

OUTROS DETALHES

r)

ACESSÓRIOS

s)

GARANTIA

ESCLARECIMENTO DO “ATENDIMENTO PARCIAL” LOTE 1
ITEM

ESPECIFICAÇÃO AUSENTE

Nome do Representante Legal:

CPF:

ESPECIFICAÇÃO OFERECIDA

Data:

Assinatura
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ANEXO I “A” – PREGÃO Nº 005/2021
QUADRO DE ATENDIMENTO AO DESCRITIVO MÍNIMO
LOTE 2
EMPRESA:
CNPJ:
Atendimento

Lote 2 – Monitor

Não atende

a)

TELA

b)

DIMENSÃO

c)

RESOLUÇÃO

d)

BRILHO

e)

CONTRASTE

f)

TECNOLOGIA

g)

RESPOSTA

h)

INTERFACES

i)

AJUSTE

j)

ALIMENTAÇÃO

k)

ACESSÓRIOS

l)

OUTROS DETALHES

Sim Parcial

Sim Total

m) GARANTIA
n)

COMPROVAÇÕES TÉCNICAS

ESCLARECIMENTO DO “ATENDIMENTO PARCIAL” LOTE 2
ITEM

ESPECIFICAÇÃO AUSENTE

Nome do Representante Legal:

CPF:

ESPECIFICAÇÃO OFERECIDA

Data:

Assinatura
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ANEXO I “A” – PREGÃO Nº 005/2021
QUADRO DE ATENDIMENTO AO DESCRITIVO MÍNIMO
LOTE 3

EMPRESA:
CNPJ:
Atendimento

Lote 3 – Suporte para microcomputador portátil
Não atende
a)

REGULAGEM

b)

SUPORTE DE PESO

c)

GARANTIA

d)

OUTROS DETALHES

e)

COMPROVAÇÕES TÉCNICAS

Sim Parcial

Sim Total

ESCLARECIMENTO DO “ATENDIMENTO PARCIAL” LOTE 3
ITEM

ESPECIFICAÇÃO AUSENTE

Nome do Representante Legal:

CPF:

ESPECIFICAÇÃO OFERECIDA

Data:

Assinatura
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Anexo II – Minuta do Contrato
Contrato de Prestação de Serviços que entre si
fazem a AGÊNCIA CURITIBA e a empresa.
Aos xxxxx dias do mês de xxxxx de dois mil e vinte e um, a AGÊNCIA CURITIBA DE
DESENVOLVIMENTO S/A, sociedade de economia mista Municipal, inscrita no CNPJ sob
nº 09.324.976/0001-94 com sede na Rua Eng. Rebouças, nº 1732 – 1º andar, Rebouças,
nesta capital, representada por seu Diretor xxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF/MF nº xxxxxxxxxxxx,
por seu Diretor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF/MF n.º xxxxxxxxxxx, neste ato denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa xxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, inscrita no
CNPJ/MF sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na Rua
, nº
,
Bairro
, na cidade de XXXXXX, neste ato representada por seu Representante Legal
, CPF/MF nº
, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente contrato, obedecidas às condições estabelecidas no PREGÃO
ELETRÔNICO nº 005/2021, de acordo com a Lei nº 13.303/16, a Lei Complementar nº
123/06, com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC, e a
autorização contida no Processo Administrativo nº 01-149865-2021, e mediante as
Cláusulas e condições seguintes:
CLAÚSULA PRIMEIRA – Do objeto
Tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática – notebooks e acessórios, a ser
utilizado nos programas de empreendedorismo e inovação, e demais setores da Agência
Curitiba, conforme especificações e condições estabelecidas neste instrumento, e no Anexo
I e Anexo I “A” do Edital.
Parágrafo único - A de entrega dos equipamentos e acessórios deverá ocorrer no máximo
em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor do Contrato
Pelos equipamentos e acessórios adquiridos, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor de R$ 0,00 (xxx mil reais), conforme proposta apresentada, que passa a fazer parte
integrante de instrumento, da planilha abaixo, e de acordo com as condições da Cláusula
Oitava deste instrumento;

Lotes – Itens

Quant.

Lote 1 – Microcomputador portátil (notebook)

20

Lote 2 – Monitor

20

Lote 3 – Suporte p/ microcomputador portátil (notebook)

20

VALOR TOTAL DOS LOTES

20

Valores – R$
Unitário

Total
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CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações da Contratada
3.1. São obrigações da CONTRATADA:
i.

A proponente vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições pactuadas,
os acréscimos e supressões que a licitante vier a realizar, em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, sempre considerando o objeto
precípuo do ajuste, de acordo com o art. 141, § 1° do RILC/ACD;
ii. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às
obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto deste instrumento;
iii. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços
contratados;
iv. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;
CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações da Contratante
4.1. São obrigações da CONTRATANTE
i.

Fornecer em tempo hábil as demais condições necessárias para execução dos
serviços pactuados;
ii. Notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer condição anormal;
iii. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas na cláusula sétima
deste contrato;
iv. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, fornecendo as
informações e elementos necessários ao seu fiel cumprimento.
CLÁUSULA QUINTA – Dos Equipamentos
5.1. As especificações dos equipamentos e acessórios são aquelas previstas no edital do
Pregão Eletrônico nº 005/2021, detalhados e quantificados na proposta da CONTRATADA,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento, tal como se aqui estivesse transcrito.
5.2. É vedada a subcontratação, a cessão e/ou transferência, total ou parcial do objeto, a
quem não atenda às condições de habilitação, e sem prévia autorização da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – Do Gestor e Suplente do Contrato
6.1. Fica designado como Gestor do Contrato Marcello Deoarez Moreira dos Santos –
matrícula nº 71.019 e como Suplente Celso Campos Orasmo – matrícula nº 71.002, de
acordo com o art. 167, § 2° do RILC/ACD;
6.2. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não incluirá ou reduzirá
responsabilidade da CONTRATADA pela completa execução do objeto contratual.

a

CLÁUSULA SÉTIMA – Dos Preços
7.1. Os preços deverão ser cotados para pagamento em moeda oficial vigentes no país,
incluindo todos os tributos, impostos, taxas, fretes (carga e descarga), mão de obra, garantia
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e demais encargos que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto do presente Pregão
Eletrônico.
CLÁUSULA OITAVA – Do Pagamento
8.1. O pagamento dos equipamentos e acessórios será efetuado até 05 (cinco) dias após a
entrega dos equipamentos com a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo
Gestor do Contrato ou seu Suplente, designados pela AGÊNCIA CURITIBA;
8.2. O pagamento referente ao objeto da presente licitação será efetuado em moeda
corrente nacional, via depósito em conta corrente e/ou boleto, e deverá constar na Nota
Fiscal o nome do banco, agência e número da conta corrente do licitante.
8.3. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de comprovação da
regularidade fiscal prevista em edital;
CLÁUSULA NONA – Das Penalidades
9.1. A recusa imotivada da empresa vencedora do certame em cumprir, total ou
parcialmente compromissos assumidos em função desta Licitação, sujeitá-la-á, as sanções
previstas na legislação pertinente, especialmente o art. 181 do RILC/ACD;
9.2. No caso de atraso injustificado na entrega do objeto e/ou prestação de serviços, ou
ainda na execução do contrato, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, de acordo com o art.181 – III do RILC/ACD;
9.3. No caso de inexecução parcial, incidirá multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato, de acordo com o art.181 –
V do RILC/ACD;
9.4. - No caso de inexecução total, incidirá multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato, de acordo com o
art.181 – VI do RILC/ACD;
9.5. A multa moratória (item 9.2) e a multa compensatória (item 9.3) poderão ser cumuladas,
sempre que ocorrer atraso injustificado na execução do Contrato que resultar prejuízo a
Agência Curitiba;
9.5.1. A multa imposta deverá ser recolhida junto a Diretoria da Agência Curitiba, dentro
de 10 (dez) dias, contados da data da respectiva notificação, garantida a prévia defesa;
9.5.2. O não recolhimento da multa dentro do prazo estabelecido dará a Agência
Curitiba o direito de descontar a importância devida do pagamento correspondente;
9.5.3. No caso de não haver importância a receber do contratado a Agência Curitiba
adotará medidas legais para cobrança.
9.6. Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser
aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido
para a licitação em questão, de acordo com o art.181 – I do RILC/ACD;
9.7. Poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas no RILC/ACD e
legislação complementar;
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9.8. O prazo de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da
intimação, de acordo com o art. 186 - §1º do RILC/ACD;
9.9. A Agência Curitiba, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de
reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial.
CLÁUSULA DÉCIMA – Da Rescisão
10.1. A inexecução, parcial ou total, das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato,
por parte da CONTRATADA, assegura ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido,
mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova
de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o contrato, nos
termos desta cláusula e/ou aplicar a multa prevista neste termo e no RILC/ACD;
10.2. A Agência Curitiba reserva-se ao direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, nas
condições previstas nos arts. 175 e 176 do RILC/ACD;
10.3. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação
judicial ou extrajudicial, nos casos previstos no art. 174 – Incisos V e VI do RILC/ACD;
10.4. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa;
10.5. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, antes do término de
sua vigência, sem ônus de qualquer natureza, com aviso prévio de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Vigência
11.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, e/ou enquanto durar o
período de garantia dos equipamentos adquiridos, o que for maior.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Foro
12.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Estado do
Paraná, para dirimir as questões oriundas da aplicação e interpretação do presente contrato,
renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja, ou que venha a ser;
12.2. E por estarem assim, justas e convencionadas, as partes assinam o presente, em
duas vias de igual teor e forma, e na presença de duas testemunhas.
Curitiba,

de

de 2021.
AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor
EMPRESA CONTRATADA
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante empresa contratada
Gestor e Suplente do Contrato
__________________________
NOME:
CPF:

___________________________
NOME:
CPF:

Testemunhas:
1_________________________
NOME:
CPF:

2_________________________
NOME:
CPF:
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