
 
 

  
  

 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O Serviço Social da Indústria – SESI/RR, por intermédio de seus Pregoeiros, 

designados pela Portaria Executiva FIER nº. 002/2016 de 02/02/2016 torna 

público, para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Lote, regido pelo 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, devidamente publicados no 

DOU de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 

11/11/2002, 24/02/2006 e 01/07/2011, bem como, pelas disposições contidas 

neste Edital e seus anexos. 

 

2 - DO OBJETO 

 

2.1– O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 

equipamentos de tecnologia educacional, incluindo instalação, 

configuração, treinamento, suporte e assistência técnica durante o período de 

garantia, para equipar 20 (vinte) salas de aulas no Centro de Educação do 

Trabalhador João de Mendonça Furtado do Serviço Social da Indústria – 

SESI/RR, conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de 

Referência ( Anexo I). 

 

 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA  

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2017 

 

PROCESSO Nº. 002/2017 

ABERTURA DA LICITAÇÃO 

24/02/2017 às 15h00min 

LOCAL PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA DA LICITAÇÃO 

Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER/RR – Sala de Reuniões, 

situado na Avenida Benjamin Constant, nº. 876, Centro - Boa Vista/Roraima. 



 
 

  
  

3 - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 

 

3.1 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento 

convocatório via Internet e tiverem interesse em participar do certame, se 

obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no site do SESI-

RR, www.sesiroraima.comquando for o caso, com vista a possíveis alterações e 

avisos. 

 

3.2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital deverão ser feitos, 

exclusivamente por escrito, diretamente na CPL do Sistema FIER, situado a Av. 

Benjamin Constant 876, Bairro Centro - Boa Vista/RR. 

 

3.2.1 – Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos de forma verbal. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinentes 

ao objeto deste Edital e que apresentarem declaração dando ciência de que 

cumprem com todos os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, 

conforme modelo – anexo III. Esta declaração deve ser apresentada 

apartada dos envelopes no ato do credenciamento. 

 

4.2 - Não será admitida a participação de empresas: 

 

4.2.1 - Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação. 

 

4.2.2 - Que estejam suspensas do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública, ou tenham sido declaradas inidôneas. 

 

4.2.3 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas 

ou subsidiárias entre si. 

http://www.sesiroraima.com/


 
 

  
  

 

4.2.4 - Não poderão participar, ainda que indiretamente, da licitação ou da 

execução dos serviços, pessoa física ou jurídica: 

 

a) Dirigentes ou empregados do SESI-RR. 

 

4.2.5 - Que tenha sido contratada por qualquer uma das Entidades que 

integram o Sistema Indústria (FIER, SESI, IEL, SENAI) e esteja em atraso, total ou 

parcial, nas entregas do material que lhe foi adjudicado, bem como aquelas 

que, adjudicadas nos últimos 12 (doze) meses, sem justificativa, não tenha 

cumprido com suas obrigações contratuais, independente de qualquer 

modalidade de aquisição ou de qualquer outra penalidade que lhe tenha 

sido aplicada. 

 

5 - DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1- No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença 

do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, será realizado o credenciamento do 

representante da licitante. Para tanto, será indispensável à apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

a)Original e cópia do documento de identificação, no caso de 

dirigente/titular da empresa, juntamente com cópia simples do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou alteração social 

consolidada devidamente registrada na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos da eleição de seus administradores.  

 

b) No caso de procurador, apresentar original ou cópia autenticada da 

procuração por instrumento público ou particular, neste último caso, com 

firma reconhecida em cartório, juntamente com o original e cópia do 

documento de identificação do outorgante e outorgado e cópia simples do 



 
 

  
  

ato de investidura (estatuto ou contrato social em vigor ou alteração social 

consolidada devidamente registrada na Junta Comercial, ata de eleição). 

 

c) O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

 

d) Nesta fase, se for o caso, a licitante deverá apresentar Declaração de que 

a empresa está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 

(anexo V) para usufruir das prerrogativas legais. 

 

5.1.1 - Os documentos acima deverão ser apresentados ao Pregoeiro para 

credenciamento, no ato da abertura do procedimento licitatório, devendo a 

procuração conceder poderes para participar de licitações, formular 

propostas e ofertar lances de preços e praticar todos os atos pertinentes ao 

certame, em nome do proponente. 

 

5.2 - A não apresentação ou incorreção da documentação que trata este 

tópico, como também o não comparecimento do representante legal à 

sessão, impossibilitará a empresa de participar das fases de lances verbais, de 

negociação de preços, ficando mantido o seu preço apresentado na 

proposta escrita. 

 

5.3 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais 

de uma empresa licitante. 

 

 

5.4 - A licitante ou seu representante legal deverá apresentar declaração 

dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos neste Edital, conforme modelo - Anexo III. 

 



 
 

  
  

5.4.1 - Esta declaração deverá ser entregue juntamente com a 

documentação de CREDENCIAMENTO e poderá ser firmada pelo 

representante legal no momento da licitação. 

 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

6.1 - A proposta de preço deverá ser apresentada dentro de envelope 

individual, lacrado, preferencialmente opaco, contendo na sua parte externa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - As propostas deverão ser apresentadas datilografadas ou impressas, 

através de edição eletrônica de texto, em uma via, rubricada em todas as 

suas folhas, carimbadas e assinadas na última pelo titular/dirigente ou 

representante legal da empresa, sem rasuras, emendas, ressalvas ou 

entrelinhas, contendo: 

 

6.2.1 - Razão social e CNPJ do licitante. 

 

6.2.2 - Modelo de Proposta de Preço, Anexo II, deste Edital, devidamente 

preenchida. 

 

6.2.3 – A proposta deverá conter descrições claras e detalhadas do objeto, 

obedecendo às especificações do Termo de Referência -Anexo I, deste edital. 

 

Envelope “A”: “PROPOSTA DE PREÇOS” 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO 

REGIONAL DE RORAIMA 

Pregão nº____/2017 

(Razão Social da Proponente e CNPJ) 



 
 

  
  

6.2.4 - Os preços propostos deverão ser condizentes com os preços praticados 

no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa 

inflacionária ou de custo financeiro, devendo estar incluídas as despesas com 

transporte, tributos, encargos e as demais para a perfeita entrega dos itens. 

 

6.2.5 - No caso de divergência, o preço unitário prevalecerá sobre o total, e os 

valores por extenso, sobre os numéricos. 

 

6.2.6 - As propostas terão prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua entrega. 

 

6.3 - O licitante deverá inserir em sua proposta o número do banco, agência e 

conta corrente para o qual deverá ser emitida a ordem bancária. 

 

6.4 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial. 

Caso seja apresentada mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará todas 

as suas propostas desclassificadas para todos os efeitos legais. 

 

6.5 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 

 

6.6 - Não serão aceitos documentos após a sua entrega oficial, salvo para 

conferência ou esclarecimentos, a critério exclusivo da CPL. 

 

6.7 – Deverão ser cotados todos os itens do lote em que haja interesse, sob 

pena de desconsideração da proposta para o lote. 

 

7 – DA HABILITAÇÃO  

 

7.1 –Os documentos referentes à habilitação deverão ser entregues separados 

da proposta, em envelope fechado, preferencialmente opaco, contendo na 

parte externa, as indicações: 



 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 –Para fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os 

documentos relacionados neste tópico, na versão original ou fotocópia 

autenticada por cartório competente ou por membro da CPL, ou outro 

servidor designado para essa atividade, exceto aqueles obtidos pela internet. 

 

7.3 – A autenticação será feita mediante apresentação do documento 

original, até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário previsto para o início da 

licitação, com as demais condições: serão aceitas somente cópias legíveis; 

não serão aceitos documentos rasurados; e a COMISSÃO reserva-se o direito d 

solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

 

7.4 -Não será permitida autenticação de documentação durante a realização 

do Certame. 

 

7.5 - A CPL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das 

informações e dos documentos apresentados pelas licitantes, inclusive quanto 

à regularidade fiscal, que poderá ser comprovada mediante pesquisa nos 

sítios oficiais na internet. 

 

7.6 – As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos neste tópico, ou as apresentarem em desacordo com o estabelecido 

neste ato convocatório ou com irregularidade, serão INABILITADAS, não se 

admitindo complementação posterior. 

 

Envelope “B”: “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL 

DE RORAIMA 

Pregão nº____/2017 

(Razão Social da Proponente e CNPJ) 



 
 

  
  

7.6 – A Comissão, após o recebimento, abertura, exame da documentação e 

registro em Ata, poderá se assim achar necessário, suspender a reunião a fim 

de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, 

procedendo às diligências que achar necessária. 

 

7.8 – JURÍDICA 

 

a) Carteira de Identidade do (s) titular (es)/dirigente (s) da empresa; 

 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com 

todas as eventuais alterações, ou, se for o caso, a alteração social 

consolidada devidamente registrada na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos da eleição de seus administradores; 

 

 

d) Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente 

registrado no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou 

eleitos em separado, sem prejuízo da apresentação dos demais documentos 

exigidos na alínea “c”. 

 

7.9 - REGULARIDADE FISCAL  

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

b.1)A regularidade para com a Fazenda Federal será comprovada mediante 

a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 



 
 

  
  

Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS; 

 

b.2) A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada 

com Certidão e/ou atestado de regularidade de débitos fiscais, expedida 

pela Secretaria de Fazenda Estadual, da sede do licitante; 

 

b.3) A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada 

com Certidão e/ou atestado de regularidade de débitos fiscais, expedida 

pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças ou equivalente, da sede da 

licitante; 

 

c) Certificado de Regularidade de Situação – CRS/FGTS, expedido pela Caixa 

Econômica Federal; 

 

d)Prova de inexistência de débitos inadimplidosperante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

e)As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade 

quanto ao prazo de validade. Caso as validades das Certidões não estejam 

expressas no documento, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) 

dias da emissão da Certidão. 

 

7.10 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedido no domicílio da 

pessoa física. 

 



 
 

  
  

b)  Os licitantes sediados em outros Estados da Federação deverão 

apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, 

declaração passada pelo Foro de sua sede, indicando quais os 

Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de 

falência ou execução patrimonial. 

 

7.11 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto dessa 

licitação, por meio da apresentação de 01 (um) ou mais atestados de 

capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove que a licitante forneceu, a contento, os itens da mesa natureza 

ou similar ao objeto aqui licitado. 

 

a.1) Somente será considerado válido o atestado que contenha o timbre da 

referida entidade pública ou privada, CNPJ, endereço, devendo ser datado e 

assinado por pessoa física identificada por seu nome e cargo na entidade, 

estando estas informações sujeitas a conferências. 

 

b) Declaração Especial conforme Modelo ANEXO IV; 

 

c) Toda documentação deverá estar organizada e numerada em sequência e 

conforme exigido neste tópico, com intuito de dar celeridade aos trabalhos.  

 

d) Toda documentação de habilitação deverá ser apresentada na forma 

encadernada e com o termo de encerramento conforme modelo (Anexo XI). 

 

 

 

 

 



 
 

  
  

8 -DO PROCEDIMENTO 

 

8.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á no dia, hora e local indicado no 

preâmbulo do presente Edital, devendo os trabalhos obedecer à seguinte 

ordem: 

 

8.1.1 - Credenciamento dos representantes, devendo ser entregue procuração 

ou contrato social, com a apresentação do documento de identificação. 

 

8.1.2 - Recebimento da declaração da licitante dando ciência de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Anexo III) e recolhimento dos 

envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. 

 

8.1.2.1 -– A abertura dos envelopes poderá sofrer inversão de acordo com os 

procedimentos contidos no Regimento Interno de Contratos e Licitações do 

SESI/SENAI, a critério da CPL. 

 

8.1.3 - Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes "PROPOSTA" e 

“DOCUMENTAÇÃO”, nenhum outro será aceito, assim como não se admitirão 

quaisquer adendos ou alterações nos documentos e propostas entregues. 

 

8.1.4 - Abertura dos envelopes de “PROPOSTAS”, e verificação da 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório. 

 

8.1.4.1 - Após a abertura das propostas, não cabe desistência das mesmas, 

salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

8.1.4.2 – Para fins de classificação das propostas será considerado como 

menor preço, aquele representado pelo MENOR PREÇO POR LOTE. 

 



 
 

  
  

8.1.5 - Classificação da proposta de menor preço e daquelas que tenham 

apresentado valores sucessivos e superiores em até 15% (quinze por cento) 

relativamente à de menor preço conforme artigo 20 inciso II do Regulamento 

de Licitações e Contratos do SESI. 

 

8.1.6 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços nas 

condições estabelecidas no subitem anterior (8.1.5), o Pregoeiro classificará as 

melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para participarem 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

escritas. 

 

8.1.7 - A classificação de apenas 2 (duas) propostas de preços não 

inviabilizará a realização da fase de lances verbais. 

 

8.1.8 - As propostas que, em razão dos critérios definidos nos subitens 8.1.5 e 

8.1.6, não integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais, 

serão consideradas automaticamente desclassificadas do certame. 

 

8.1.9 - Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido 

de reconsideração à própria Comissão de Licitação, com a justificativa de 

suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por escrito, na 

mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 

 

8.1.10 - A Comissão de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de 

reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 

 

8.1.11 - Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de 

reconsideração não caberá recurso. 

8.1.12 - Após a classificação das propostas escritas pelo Pregoeiro, terá início a 

fase de apresentação de lances verbais, conforme as seguintes etapas: 

 



 
 

  
  

8.1.13 - O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de 

forma sequencial, a apresentar lances, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

 

8.1.14 - Havendo lance, o Pregoeiro realizará uma nova rodada, começando 

pelo autor da última proposta de maior preço, e, assim sucessivamente, até 

que, numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha, em 

definitivo, a proposta de menor preço. 

 

8.1.15 - Só serão considerados os lances inferiores ao último menor preço 

obtido. 

 

8.1.16 - A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará 

impedida de participar de nova rodada, caso ocorra. 

 

8.1.17 - O Pregoeiro poderá, no início da sessão de lances verbais, estabelecer 

valor mínimo de redução entre os lances, objetivando a otimização desta 

etapa. 

 

8.1.18 - Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas 

as propostas escritas de preço classificadas para esta fase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

8.1.19 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, 

o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 

objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

8.1.20 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante classificada em primeiro 

lugar desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 

proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital, podendo o Pregoeiro 

negociar, diretamente com a proponente, para obtenção de melhor preço. 



 
 

  
  

 

8.1.21 - Obtendo o menor preço (melhor proposta) e verificando a 

aceitabilidade da oferta, será verificado o atendimento das condições 

habilitatórias pela Licitante que a tiver formulado. 

 

8.1.22 - Colocação dos documentos e propostas para exame e rubrica das 

licitantes. 

 

8.2 - A abertura dos envelopes "PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO” será 

realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará 

ata circunstanciada assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e por todos as 

licitantes presentes. 

 

8.3 - Após a abertura das propostas, não cabe desistência das mesmas, salvo 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

8.4 - A licitante declarada vencedora deverá apresentar, em até 2 (dois) dias 

úteis seguintes a sessão que a declarou vencedora, a Proposta de Preços 

Definitiva, no mesmo modelo do Anexo II, considerando os valores totais finais 

ofertados na fase de lances, devendo entretanto, no caso de lotes com mais 

de um item, manter os mesmos percentuais indicados na proposta inicial, 

relativos a cada item em relação ao total inicial. 

 

8.5 - É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

 

 

 

 



 
 

  
  

9 - DO JULGAMENTO 

 

9.1 - Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério 

de MENOR PREÇO POR LOTE observadas as condições de fornecimento e 

especificações definidas neste Edital e seus anexos. 

 

9.1.1 - A empresa fica obrigada a preencher todos os campos/itens licitado, 

ou seja, a falta de preenchimento acarretará na desclassificação da licitante. 

 

9.2 - Serão desclassificadas: 

 

9.2.1 - As propostas que não atendam às exigências deste Edital. 

 

9.2.2 - As propostas com valores superiores ao limite máximo estabelecido para 

cada lote, conforme descrito no Termo de Referência ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a 

ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove 

que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto. 

 

9.2.3 - Proposta que apresente preço simbólico, irrisório ou de valor zero, 

incompatível com os preços dos insumos, acrescidos dos respectivos encargos, 

exceto quando se referir a material e instalação de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

 

10 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

 

10.1 - Para fins de adjudicação e homologação, a proponente vencedora fica 

obrigada a apresentar nova proposta, adequada ao desconto ofertado na 

etapa de lances verbais, se for o caso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da notificação realizada na sessão pública de Pregão. 



 
 

  
  

 

10.2 - O resultado do julgamento será homologado pela Autoridade 

Competente do SESI, bem como a adjudicação do licitante vencedor, de 

acordo com o artigo 20, inciso XIII do Regulamento de Licitações e Contratos 

do SESI. 

 

11 - DO RECURSO 

 

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata 

e motivadamente a intenção de recorrer, devendo o recurso ser reduzido a 

termo em ata, quando lhe será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para 

apresentação das razões recursais. 

 

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto ao vencedor. 

 

11.3 - Os recursos contra decisão do Pregoeiro terão efeito suspensivo 

conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, artigo 24. 

 

11.4 - Interposto recurso, o mesmo será comunicado aos demais licitantes. O 

licitante que vir a ter sua situação efetivamente prejudicada em razão do 

recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, 

que correrá da comunicação da interposição do recurso. 

 

11.5 – Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados 

da data final para sua interposição, pela autoridade competente ou por 

quem esta delegar competência. 

 

11.6 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 



 
 

  
  

11.7 - Não será reconhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada 

fora do prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no 

processo licitatório para responder pelo licitante. 

 

11.8 - Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do 

vencimento, prorrogando-o automaticamente para o primeiro dia útil 

subsequente quando recair em data em que não haja expediente no SESI/RR. 

 

11.9 – O Serviço Social da Indústria - SESI, se reserva o direito de mediante 

despacho fundamentado, revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, 

prorrogá-la, anulá-la por ilegabilidade, diminuir ou aumentar a quantidade do 

objeto do presente Edital, assim como, pedir novos detalhes em consequência 

das propostas apresentadas, sem que por qualquer desses motivos possam as 

licitantes reclamar direitos ou exigir indenizações. 

 

12 - DA IMPUGNAÇÃO 

 

12.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o presente Certame, devendo protocolar o pedido junto à 

Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Benjamin 

Constant, nº. 876 – bairro Centro, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para recebimento das propostas. 

 

 

12.1.1 - Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas antes da data de abertura do certame. 

 

12.1.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame. 

 

 

 



 
 

  
  

13 – DAS OBRIGAÇÕES 

 

13.1 – DO CONTRATANTE 

 

13.2 Efetuar o pagamento no prazo informado neste termo; 

 

13.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

 

13.4 Rescindi-lo unilateralmente, nos casos estabelecidos no Contrato e nos 

que preceituam o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do 

Serviço Social da Indústria. 

 

13.5 Verificar o cumprimento das especificações exigidas, podendo rejeitá-

las quando não atenderem ao solicitado, sendo informado por escrito ao 

licitante o motivo da rejeição. 

 

13.6 Prestar toda e qualquer informação necessária à perfeita execução do 

contrato. 

 

13.7 Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

13.2 – DA CONTRATADA 

 

13.3 Proceder à entrega dos equipamentos e produtos em conformidade 

com o quantitativo e as especificações constantes neste Termo de 

Referência e da sua proposta comercial; 

 

13.4 Entregar os produtos no prazo e no local pactuado, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas neste termo, inclusive rescisão 

unilateral do contrato; 

 



 
 

  
  

13.5 Substituir os produtos em desacordo com as especificações exigidas 

neste termo ou que apresentem defeitos ou imperfeições em até 20 (vinte) 

dias úteis; 

 

13.6 Entregar os produtos acondicionados em embalagens apropriadas, 

com a indicação adequada do seu conteúdo e demais informações que 

venham a ser exigidas; 

 

13.7 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 

contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, de seus empregados, independente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

13.8 Assegurar que os equipamentos fornecidos tenham um prazo de 

garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

recebimento feita pelo SESI/RR; 

 

13.9 Cumprir as normas de sustentabilidade previstas em regulamentos e 

normas pertinentes aos produtos contratados; 

 

13.10 Não subcontratar, em hipótese alguma, o objeto do presente termo; 

 

13.11 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no procedimento licitatório, e as constantes neste 

termo, sob pena de rescisão unilateral do contrato e aplicação das 

previstas neste instrumento ou contrato. 

 

14.1. O recebimento dos equipamentos, objeto deste Termo, ocorrerá 

conforme as etapas a seguir: 

 

14 – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO  



 
 

  
  

14.1.1. Recebimento Provisório: será realizado no ato da entrega, mediante 

termo ou recibo, por Comissão ou colaborador designado pela autoridade 

competente; 

 

14.1.2. Recebimento Definitivo: será realizado mediante termo, em até 10 dias 

úteis contados do recebimento provisório, por Comissão designada pela 

autoridade competente. 

 

14.2. Caso o objeto não seja entregue em conformidade com as 

especificações exigidas neste termo, lavrar-se-á o Termo de Recusa, no qual 

constarão as desconformidades observadas; 

 

14.3. Se o objeto for de fácil verificação, a Comissão designada para o 

recebimento poderá lavrar diretamente o Termo de Recebimento Definitivo;  

 

14.4. Os custos da substituição dos produtos rejeitados correrão, 

exclusivamente, por conta da contratada; 

 

15 - PAGAMENTO 

 

15.1 – O pagamento será efetuado em conta corrente indica pela empresa 

vencedora, mediante apresentação de Nota Fiscal, após recebimento dos 

equipamentos, para liquidação e pagamento da despesa, desde que não 

haja discordância quanto a valores, quantidade e especificações dos mesmos 

e conforme programação de pagamento do SESI/RR. 

 

15.1.1 – A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal a 

seguinte documentação referente à Regularidade Fiscal: 

 

a. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal; 

b. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual; 

c. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal; 



 
 

  
  

d. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS; 

e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa (CNDT). 

 

15.2 - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à 

Contratada para retificação e reapresentação, e será aberta a contagem de 

novo prazo para sua quitação a partir de sua reapresentação devidamente 

corrigida. 

 

15.3 - Nenhum pagamento será efetuado ao adjudicatário enquanto estiver 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido 

imposta em decorrência de inadimplemento das obrigações assumidas. 

 

 

16.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação serão 

custeadas com recursos oriundos do Projeto SALAS CONECTADAS. 

 

17 - SANÇÕES E PENALIDADES 

 

17.1 A recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar o contrato, dentro do prazo 

estabelecido, bem como o atraso injustificado na execução das obrigações, 

sem justificativa por escrito e aceito pela Contratante, caracterizando o 

descumprimento da obrigação assumida, sujeitará a contratada a aplicação 

das Sanções e Penalidades de multa de mora de 0,3% (três décimos por 

cento) ao dia, limitado até o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 

vez comunicados oficialmente. 

 

17.2 Fica garantida a prévia defesa no prazo de 03 (três) dias corridos, após a 

notificação. 

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 
 

  
  

 

17.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a 

Administração do SESI poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 

Contratante as seguintes sanções: 

 

a) Advertência, por escrito; 

 

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total contratado, recolhida 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

 

c) A multa, quando for aplicada, poderá ser descontada de pagamento 

eventualmente devido à contratada. 

 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com o SESI pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com SESI e SENAI, 

do Estado de Roraima, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

licitante ressarcir a Administração das Contratantes pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no subitem anterior. 

 

17.4. A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as 

demais sanções. 

 

17.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no 

que couberem às demais penalidades da lei. 

 

17.6. Fica facultada a defesa prévia da Licitante em qualquer caso de 

aplicação de penalidade, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da 

intimação do ato. 



 
 

  
  

 

17.7. No caso de descumprimento do prazo para prestar a garantia (item 7), a 

contratada ficará sujeita a multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) 

sobre o valor do equipamento, por dia útil de atraso e por ocorrência, até o 

limite do valor do deste; 

 

17.8. Após o décimo quinto dia de atraso injustificado, o contratante poderá 

rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do objeto; 

 

17.9.  No caso de inexecução parcial do contrato ou descumprimento de 

obrigação contratual, será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o 

valor contratado; 

 

11.10. O valor da multa, aplicada após regular prazo de recurso, será 

descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, salvo 

se existente garantia contratual, ou, quando for o caso, cobrado 

judicialmente; 

 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 - O SESI/RR, se reserva o direito de mediante despacho fundamentado, 

revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, prorrogá-la, anulá-la por 

ilegalidade, diminuir ou aumentar a quantidade do objeto do presente Edital, 

assim como pedir novos detalhes em consequência das propostas 

apresentadas, sem que por qualquer desses motivos possam os licitantes 

reclamar direitos ou exigir indenizações, nos termos do Art. 40 do Regulamento 

de ligações e Contratos do SESI/SENAI. 

 

18.2 - Não será aceita em hipótese alguma a subcontratação do 

fornecimento do objeto deste Edital. 

 



 
 

  
  

18.3 - A Comissão poderá pesquisar, via Internet, ou por quaisquer outros meios 

lícitos, a situação jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal dos licitantes. 

 

18.4 - Nenhuma responsabilidade pode ser imputada ao SESI/SENAI/RR, pelo 

uso indevido, por parte da empresa adjudicatária, de produtos que sejam 

privativos de terceiros por força de registro de patente. 

 

18.5 - A Comissão poderá relevar erros e omissões puramente formais, desde 

que não comprometam o caráter competitivo da disputa, tampouco firam o 

interesse público. 

 

18.6 - O Caderno de Licitação está composto dos seguintes elementos: 

 

Edital de Pregão Presencial Nº.005/2017/SESI/DR/RR com os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Modelo de Proposta; 

c) Anexo III – Declaração de Requisitos de Habilitação; 

d) Anexo IV– Declaração Especial; 

e) Anexo V –Declaração de ME e EPP; 

f) Anexo VI – Minuta de Contrato; 

g) Anexo VII- Declaração de Fatos Impeditivos; 

h) Anexo VIII - Declaração de que recebeu da CPL todos os Documentos;   

i) Anexo IX – Informações para formalização do contrato; 

j) Anexo X – Termo de Encerramento. 

18.7 - Não havendo expediente na FIER, no dia marcado para a habilitação 

e/ou abertura das propostas, essas ocorrerão na mesma hora do primeiro dia 

útil subsequente. 

 

18.8 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital em dia de 

funcionamento da FIER. 

 



 
 

  
  

18.9 - Ao adquirir o Edital o licitante deverá declarar o endereço, fone e Fax 

em que receberá notificação e comunicar qualquer mudança posterior, sob 

pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço 

inicialmente fornecido. 

 

18.10 - O Foro da cidade de Boa Vista capital do Estado de Roraima será 

competente para dirimir questões oriundas deste Edital, renunciando qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

18.11 – Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 

integrante: 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, para 

solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

 

 

Boa Vista, __ de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

CPL do Sistema FIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
  

ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 

equipamentos de tecnologia educacional, incluindo instalação, 

configuração, treinamento, suporte e assistência técnica durante o período de 

garantia, para equipar 20 (vinte) salas de aulas no Centro de Educação do 

Trabalhador João de Mendonça Furtado do Serviço Social da Indústria – 

SESI/RR, conforme especificações e quantitativos descritos neste instrumento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1Voltado para garantir aos trabalhadores da indústria e seus dependentes o 

acesso a uma educação com diferenciais de qualidade e voltadas para o 

mundo do trabalho, o Departamento Nacional do SESI lançou linha de 

fomento para que os Departamentos Regionais habilitassem seus projetos para 

aquisição de equipamentos e soluções tecnológicas desenvolvidas para 

melhoria na qualidade das ações educacionais desenvolvidas. 

 

Nesse sentido, considerando a necessidade de adequar o atual espaço 

educacional vinculando-o à tecnologia, decidiu-se por equipar as salas de 

aulas com kits de lousas interativas, projetores multimídias, sistemas de 

sonorização, notebooks. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS CUSTOS 

 

1.1 - Os equipamentos e produtos, objeto deste Termo devem atender às 

especificações técnicas e as quantidades abaixo relacionadas: 



 
 

  
  

 

LOTE 01 

Item Descrição dos Produtos Unid. 
Quan

t. 

Preço 

Unitário  
Preço Total  

1 

KIT LOUSA DIGITAL – com Instalação/montagem dos 

equipamentos; Capacitação para duas turmas de 

professores, sendo 01 no turno matutino e outra no 

turno vespertino. 

 

• Área útil mínima de 77” / formato FullScreen;  

• Dimensões mínimas de aproximadamente de: 

170x13x4 cm; 

• Superfície da tela: aço cerâmico de baixa reflexão, 

escritaconvencional com pincel de tinta e digital com 

canetainterativa sem fio;  

• Superfície de escrita: anti manchase antiriscos para 

pincelbranco; 

• Sistema de fixação: suporte metálico com no mínimo 

4pontos defixação I tipo parede; 

• Precisão do sensor: 1mm; 

• Velocidade de captura mínima: 360pontos por 

segundos; 

• Conector do quadro, tipo antivandalismonaslaterais 

e LED indicador de uso; 

• Alimentação: 5 volts (cabo USB);  

• Cabo: padrão USB 1.1 e 2.0 e 3.0 –de no mínimo 5 

metros; 

• Resolução mínima de:9600 X 9600; 

• Tecnologia de digitalização: ultrassônica; 

• Caneta digital sem fio: Três botões (função mouse 

overdemovimentação do mouse sem efetuar cliques); 

• Sistema operacional: drive Windows 7 ou superior 

eSoftware com .NET Framework 4. Driver Linux 

Kernel2.6.Drive Mac OS X 1.5 SnowLeopard. 

KIT 15 15.100,00 226.500,00 



 
 

  
  

• Garantia da superfície de aproximadamente 10 

anos; 

• Garantia do Quadro, Equipamentos e Software de no 

mínimo 2 anos. 

Software de Utilização 

• Controle total por meio de computador; 

• Captura e escrita sobre a tela de qualquer 

programa docomputador de forma total ou parcial; 

• Gravador de aulas com áudio e vídeo da operação 

docomputador; 

• Modo Lousa permitindo escrita sobre qualquer 

programado computador com funcionalidade de: 

• Modo caneta; 

• Modo Borracha (traço ou segmento); 

• Marca texto com opção de cores eespessuras; 

• Inserir formas geométricas; 

• Galeria de imagens variadas, organizadas por 

categoria; 

• Funcionalidade para inserirfotos; 

• Funcionalidade para Inserir ilustrações; 

• Fundos personalizados; 

• Várias espessuras de traços; 

• Seletor de cores eopacidades da cor; 

• Modo selecionar; 

• Funcionalidade de mover objetos na tela; 

• Redimensionar objetos na tela; 

• Editar objetos na tela; 

• Redimensionar objetos na tela; 

• Editar objetos inseridos na tela; 

• Apagador de forma e imagens; 

• Desfazer e refazer últimas ações; 

• Reconhecimento de escrita manual; 

• Utilização de ferramenta de destaque da lousa; 

• Controle de slides animado (sem limitação de 

número deslides); 



 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exportador de Slides – funcionalidade de salvartodas 

as anotações feitas na tela nos formatos :JPG, GIF, 

PNG, PDF, TIFF, BMP, SWF, HTML e outros; 

• Funcionalidades de acessibilidade na barra de 

ferramenta; 

• Escrita em 100% da tela; 

• Edição de telas anteriormente; 

• Teclado virtual permitindo digitação diretamente na 

tela docomputador; 

• Modo sombra permitindo ocultar e revelar partes 

específicasda tela; 

• Coleção de aplicativos interativos que podem 

serbaixados via internet; 

• Ferramenta de controle e interação com o MS 

PowerPoint; 

• Atualização via internet gratuita e automática; 

• Sem sistema de licença, com software que pode ser 

instalado emvárias máquinas; 

• Manual digital completo (software e hardware); 

• Sistema de proteção de desligamento do hardware; 

• Sistema de calibração inteligente (armazenagem 

dos pontos, evitando calibração a cada reinício do 

programa); 

• Instaladores automático de drives e softwares; 

VALOR TOTAL MÁXIMO R$ 226.500,00 



 
 

  
  

LOTE 02 

Item Descrição dos Produtos Unid. 
Quan

t. 

Preço  

Unitário 

R$ 

Preço 

Total R$ 

1 

Kit SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA SALAS DE 

AULA, contendo: 

 

CAIXAS DE SOM 

 Caixa de som fornecida em par (02), com 

identificação do fabricante, em material 

externo em cor clara, (preferencialmente 

branca); 

 Caixa de som, 2 Vias, com no mínimo, 1 

Woofer de 4” e 1 Tweeter de 0,75”; 

 Potência mínima de 50W RMS; 

 Resposta de Frequência de aproximadamente 

60 Hz – 20 Khz;  

 Obrigatório o acompanhamento do suporte 

para parede original do fabricante; 

 Equipamentos entregues instalados. 

Kit 20 710,00 14.200,00 

2 

AMPLIFICADO DE SOM 

 

 Amplificador de som equipado com Led´s 

indicadores de função; 

 Equipamento com capacidade para 

reproduzir MP3/WMA, com funções RANDOM / 

PLAY / PAUSE, AVANÇO E RETROCESSO; 

 Controle de Volume independente para as 

entradas USB, MIC e AUXILIAR; 

 Potencia total aproximada de 100W @ 2 Ohms 

/ 60W @ 4 Ohms 

Unid 20 1.220,00 24.400,00 



 
 

  
  

 Equalização de no mínimo 3 bandas – LOW, 

MID e HIGTH; 

 Dispor no mínimo, das seguintes entradas: 1 

USB, 1 MIC P10, 2 AUX RCA; 

 Tipo de saída: Line ou RCA; 

 Resposta de frequência, aproximadamente 10 

Hz a 20 Hz; 

 Amplificador equipado com proteção 

eletrônica OVER e Fusível; 

 Equipamento bivolt (127/220 V), 

 Entrega com instalação. 

3 

MICROFONE SEM FIO 

 

CONJUNTO COMPOSTO POR MICROFONE SEM FIO 

TIPO HEAD SET E LAPELA, TRANSMISSOR DE SINAL E 

RECEPTOR UHF COM O MÍNIMO 48 CANAIS. 

 O Conjunto deverá dispor de no mínimo 2 

(dois) microfones, sendo um de lapela e outro 

tipo head set; 

 O receptor deverá operar em faixa de RF: UHF 

(781 A 806 Mhz) 

 Apresentar relação S/R maior que 85 dB; 

 Apresentar rejeição de canal adjacente maior 

que 70 dB; 

 Apresentar rejeição de imagem e espúrios 

maior que 70 dB; 

 Receptor com sensibilidade de no mínimo -105 

dB; 

 Receptor com no mínimo 48 canais 

selecionáveis; 

 Nível de saída de áudio (XLR) balanceado de 

Unid 25 1.916,66 47.916,50 



 
 

  
  

aproximadamente -17 dB (110mV); 

 Receptor com resposta de frequência de 

áudio de aproximadamente 100Hz e 18 kHz; 

 Alimentação de aproximadamente 13 a 15 

Vdc / 1000mA, acompanhar, 

obrigatoriamente, conversos AC/DC; 

 O Conjunto deverá trazer transmissor com 

modulação FM; 

 Transmissor com nível de saída de RF de no 

mínimo 10 dBm nominal; 

 Transmissor com desvio de modulação de no 

máximo 70 kHz; 

 Transmissor alimentado por 02 (duas) pilhas 

alcalinas tipo AA, 1,5 V, com consumo menor 

que 100 mAh. 

 

Obrigatório que estes equipamentos venham 

acompanhados de estojo ou “maleta” para 

acomodação. 

VALOR TOTAL MÁXIMO R$ 86.516,50 

 



 
 

  
  

LOTE 03 

Item Descrição dos Produtos Unid. 
Quan

t. 

Preço  

Unitário  

Preço 

Total  

1 

PROJETOR DE IMAGEM 

 Resolução nativa mínima XGA de 1024 x 768; 

 Tecnologia de formação de imagem 3LCD 

ou DLP; 

 Lâmpada de projeção de no mínimo, 3000 

ANSI lumens, com potência de 200w e vida 

útil de, no mínimo, 4.000 horas em modo 

normal e no mínimo, 5.000 horas em modo 

econômico; 

 Permitir ajustes de zoom; 

 Permitir projeção em formato de tela 4:3 com 

suporte a 16:9; 

 Compatível com as resoluções VGA, SVGA, 

XGA, SXGA, WXGA; 

 Compatível com os padrões NTSC e PAL-M; 

 Suportar as resoluções HDTV 480i, 480p, 720p 

e 1080i; 

 Entradas de Vídeo composto (RCA), Vídeo 

componentes, S-Vídeo, VGA (Mini D-sub), USB 

tipo B, HDMI e áudio (RCA); 

 Contraste de no mínimo 2500:1; 

 Equipado com controle sem fio com as 

funcionalidades mínimas de liga/desliga, 

apresentação de slides, rolagem de páginas, 

seleção de entrada, formato de projeção, 

volume de som e acesso ao menu; 

 Suportardistância de projeção de no mínimo 

1 a 10 metros; 

Kit 15 5.500,00 82.500,00 



 
 

  
  

 

3.2 – Os custos máximos necessários à aquisição dos itens objeto deste Termo 

de Referência, é de R$ 395.516,50(trezentos e noventa e cinco mil quinhentos e 

dezesseis reais e cinquenta centavos). 

 

4. DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DA ENTREGA. 

 

4.1 - Fazer a entrega do objeto, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato e recebimento 

da autorização de fornecimento. 

 

 Capacidade de projeção de no mínimo 30” 

a 300”; 

 Permitir projeção a partir das posições frontal, 

teto e traseiro; 

 Ajuste automático de voltagem (110V ou 

220V); 

 Nível de ruído máximo de 37 dB (alto brilho) e 

29 dB (baixo brilho); 

 Acompanhado de manuais de operação e 

instalação; 

 Acompanhado de suporte de teto 

compatível com o projetor; 

 Equipamento acompanhando de todos os 

cabos necessários para sua instalação; 

 Equipamento entregue instalado, com todos 

os cabos de conexão e alimentação. 

VALOR TOTAL MÁXIMO R$ 82.500,00 

trezentose noventa e cinco mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta 

centavos 

395.516,5

0 



 
 

  
  

4.2 - Os equipamentos objeto deste Termo, deverão ser entregues no 

Almoxarifado do SESI, no horário de 08h30mim as 11h00mim e das 14h30mim às 

17h00mim, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3710 – bairro 

Aeroporto – Boa Vista/RR, telefones de contato (95) 4009 1830 e 4009 1807. 

 

4.3. No preço contratado deverão estar inclusos todas as despesas de 

entrega, montagem, instalação e capacitação que se fizerem necessárias. 

 

4.4. Eventual pedido de prorrogação de prazo deverá ser interposto ao SESI, 

direcionado ao fiscal do contrato, por representante legal da contratada, 

devidamente justificado. 

 

4.5. O pedido de prorrogação deverá ser interposto no prazo de entrega do 

objeto, sob pena deindeferimento do pleito; 

 

4.6. Atrasos decorrentes da logística de transporte não constituem justificativa 

para a prorrogação de prazos, por constituírem risco do negócio, salvo 

comprovação contemporânea de caso fortuito ou força maior. 

 

5. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

5.1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será fiscalizada 

pela Diretora de Administração, responsável pela área de tecnologia da 

Informação ou por representante do contratante, especialmente designado 

para esse fim. 

 

5.2. Ao Fiscal do Contrato compete, entre outras atribuições:  

 

5.2.1. Acompanhar ativamente a execução das obrigações contratuais; 

 



 
 

  
  

5.2.2. Comunicar, tempestivamente, às Diretorias Administrativa e Financeira 

ocorrências que impliquem no descumprimento de obrigação contratual, 

inclusive, tipificando a conduta faltosa; 

 

5.2.3. Controlar o prazo de execução do objeto e de vigência do instrumento 

contratual, motivando tempestiva e adequadamente a sua prorrogação; 

 

5.2.4. Dar suporte à comissão ou colaborador designado para recebimento do 

objeto, se for o caso; 

 

5.2.5. Instruir os autos com os documentos necessários à liquidação e 

pagamento da despesa se for o caso. 

 

6. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO  

 

6.1. O recebimento dos equipamentos, objeto deste Termo, ocorrerá conforme 

as etapas a seguir: 

 

6.1.1. Recebimento Provisório: será realizado no ato da entrega, mediante 

termo ou recibo, por Comissão ou colaborador designado pela autoridade 

competente; 

 

6.1.2. Recebimento Definitivo: será realizado mediante termo, em até 10 dias 

úteis contados do recebimento provisório, por Comissão designada pela 

autoridade competente. 

 

6.2. Caso o objeto não seja entregue em conformidade com as 

especificações exigidas neste termo, lavrar-se-á o Termo de Recusa, no qual 

constarão as desconformidades observadas; 

 

6.3. Se o objeto for de fácil verificação, a Comissão designada para o 

recebimento poderá lavrar diretamente o Termo de Recebimento Definitivo;  



 
 

  
  

 

6.4. Os custos da substituição dos produtos rejeitados correrão, 

exclusivamente, por conta da contratada; 

 

7. GARANTIA DO OBJETO 

 

7.1. A garantia dos produtos que compõem o objeto será de, no mínimo, 12 

(doze) meses, a contar do recebimento definitivo, exceto os itens definidos 

prazos superiores; 

 

7.2. Respondem pela garantia do objeto a contratada e o fabricante dos 

produtos; 

 

7.3. Produtos cobertos pela garantia que apresentarem defeito de fabricação 

ou mau funcionamento deverão ser substituídos em até 20 (vinte) dias úteis da 

comunicação formal do contratante. 

 

8. FORMA DE PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento será efetuado em conta corrente indicada pela empresa, 

mediante apresentação de Nota Fiscal, após recebimento definitivo do 

objeto, e quando cumpridas pela contratada todas as condições pactuadas 

neste termo, conforme programação de pagamento de fornecedor do 

SESI/RR. 

 

8.2 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal a 

seguinte documentação referente à Regularidade Fiscal: 

 

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal; 

b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço; 



 
 

  
  

c) Prova de inexistência de débito inadimplida perante a justiça do 

trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de débito 

(CNDT); 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal. 

 

8.3 A nota fiscal que for apresentada com erro ou rasura deverá ser 

imediatamente substituída, ficando o pagamento sustado até que a 

contratada providencie a substituição; 

 

8.4 No preço contratado deverão estar inclusos todos os tributos, taxas, 

encargos, seguros, fretes e quaisquer outras despesas que incidam sobre o 

objeto. 

 

8.5 O SESI/RR poderá deduzir do montante a pagar, as indenizações devidas 

pela empresa contratada em razão da inadimplência nos termos do contrato 

que vier a ser firmado. 

 

8.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido 

imposta em decorrência de inadimplemento das obrigações assumidas. 

 

8.7 O pagamento somente poderá ser efetuado após a comprovação dos 

recolhimentos referentes à Regularidade Fiscal e atestada a conformidade dos 

equipamentos, de acordo com as exigências contratuais. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1 Proceder à entrega dos equipamentos e produtos em conformidade com o 

quantitativo e as especificações constantes neste Termo de Referência e da sua 

proposta comercial; 

 



 
 

  
  

9.2 Entregar os produtos no prazo e no local pactuado, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas neste termo, inclusive rescisão unilateral 

do contrato; 

 

9.3 Substituir os produtos em desacordo com as especificações exigidas neste 

termo ou que apresentem defeitos ou imperfeições em até 20 (vinte) dias úteis; 

 

9.4 Entregar os produtos acondicionados em embalagens apropriadas, com a 

indicação adequada do seu conteúdo e demais informações que venham a 

ser exigidas; 

 

9.5 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 

contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

de seus empregados, independente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeita; 

9.6 Assegurar que os equipamentos fornecidos tenham um prazo de garantia 

de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento feita 

pelo SESI/RR; 

 

9.7 Cumprir as normas de sustentabilidade previstas em regulamentos e 

normas pertinentes aos produtos contratados; 

 

9.8 Não subcontratar, em hipótese alguma, o objeto do presente termo; 

 

9.9 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no procedimento licitatório, e as constantes neste termo, sob pena de 

rescisão unilateral do contrato e aplicação das previstas neste instrumento ou 

contrato. 

 

9.10 Manter inalterados os preços e condições propostas; 

 



 
 

  
  

10.OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

10.1 Efetuar o pagamento no prazo informado neste termo; 

 

10.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

 

10.3 Rescindi-lo unilateralmente, nos casos estabelecidos no Contrato e nos 

que preceituam o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Serviço 

Social da Indústria. 

 

10.4 Verificar o cumprimento das especificações exigidas, podendo rejeitá-las 

quando não atenderem aosolicitado, sendo informado por escrito ao licitante 

o motivo da rejeição. 

 

10.5 Prestar toda e qualquer informação necessária à perfeita execução do 

contrato. 

 

10.6 Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

11. DAS PENALIDADES 

 

11.1 A recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar o contrato, dentro do prazo 

estabelecido, bem como o atraso injustificado na execução das obrigações, 

sem justificativa por escrito e aceito pela Contratante, caracterizando o 

descumprimento da obrigação assumida, sujeitará a contratada a aplicação 

das Sanções e Penalidades de multa de mora de 0,3% (três décimos por 

cento) ao dia, limitado até o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 

vez comunicados oficialmente. 

 

11.2 Fica garantida a prévia defesa no prazo de 03 (três) dias corridos, após a 

notificação. 



 
 

  
  

 

11.3  Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a 

Administração do SESI poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 

Contratante as seguintes sanções: 

 

a) Advertência, por escrito; 

 

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total contratado, recolhida 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

 

c) A multa, quando for aplicada, poderá ser descontada de pagamento 

eventualmente devido à contratada. 

 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com o SESIpelo prazo máximo de até 02 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com SESI e SENAI, 

do Estado de Roraima, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

licitante ressarcir a Administração das Contratantes pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no subitem anterior. 

 

11.4 A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as 

demais sanções. 

 

11.5 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que 

couberem às demais penalidades da lei. 

 

11.6 Fica facultada a defesa prévia da Licitante em qualquer caso de 

aplicação de penalidade, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da 

intimação do ato. 



 
 

  
  

 

11.7 No caso de descumprimento do prazo para prestar a garantia (item 7), a 

contratada ficará sujeita a multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) 

sobre o valor do equipamento, por dia útil de atraso e por ocorrência, até o 

limite do valor do deste; 

 

11.8 Após o décimo quinto diade atraso injustificado, o contratante poderá 

rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do objeto; 

 

11.9  No caso de inexecução parcial do contrato ou descumprimento de 

obrigação contratual, será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o 

valor contratado; 

 

11.10 O valor da multa, aplicada após regular prazo de recurso, será 

descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, salvo se 

existente garantia contratual, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente; 

 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

12.1 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação serão 

custeadas com recursos oriundos do Projeto SALAS CONECTADAS. 

 

13. DAS ALTERAÇÕES 

 

13.1 Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo de 

fornecimento não ultrapassarão o montante de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial do contrato como dispõe o Art. 30 do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI-RR. 

 

13.8 O prazo contratual poderá ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, 

de acordo com o interesse e a necessidade do SESI, com as devidas 



 
 

  
  

justificativas, nos casos previstos no art. 26 do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI-RR. 

 

14. CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA HABILITAÇÃO 

 

14.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, por meio da apresentação de 01 (um) ou mais atestados de 

capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica, de direito público ou 

privado, que comprove que o licitante forneceu, a contento, os itens da 

mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado. 

 

14.2 Somente será (ão) considerado(s) válido(s) o(s) atestado(s) que 

contenha(m) o timbre da referida entidade pública ou privada devendo ser 

datado(s) e assinado(s) por pessoa física identificada por seu nome e cargo 

na entidade, estando estas informações sujeitas a conferências pela CPL. 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 É vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto deste Termo de 

Referência. 

 

15.2 As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do 

Pregoeiro e da equipe de apoio deverão ser submetidos à autoridade 

competente do Serviço Social da Indústria Departamento Regional de 

Roraima, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes e 

necessárias ao caso. 

Boa Vista, 05 de dezembro de 2016. 

 

SEMAIAS ALEXANDRE SILVA 

Diretor do CET 

 



 
 

  
  

ANEXO II 

MODELO DE PLANILHA/PROPOSTAS DE PREÇO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000/2017. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2017. 

 

À Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIER 

SESI – Departamento Regional – Roraima 

Av. Benjamin Constant, Nº 876 – Centro – Boa Vista – RR. 

 

 

Proposta de preço que faz a empresa _________________, inscrita no CNPJ (MF) 

nº ____________ e inscrição estadual nº _____________ e-mail _____________, fax 

_______________ estabelecida no (a) ____________________, para o fornecimento 

de equipamentos diversos, para atender a Unidade da Saúde nos setores de 

Fonoaudiologia, Laboratório, Saúde e Segurança no Trabalho, conforme 

especificações relacionadas no Anexo – I, deste edital.  

 

PLANILHA MODELO  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QT VL 

UNITÁRIO 

VL 

TOTAL 

       

       

VALOR TOTAL  R$  

 VALOR POR EXTENSO 

 

 

Prezados Senhores: 

 

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços objeto do 

Pregão nº __/2017 Processo nº __/2017. A validade de nossa proposta é de 60 

(sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

 



 
 

  
  

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos 

diretos e indiretos para perfeita entrega dos itens no local indicado no 

instrumento convocatório, bem como dispêndios resultantes de impostos, 

taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, encargos 

sociais e trabalhistas e tudo o que for necessário para o fornecimento a 

contento dos itens licitados, bem como nosso lucro, conforme especificações 

constantes do Instrumento Convocatórios, sem que nos caiba, em qualquer 

caso, direito regressivo em relação ao Serviço Social da Indústria – SESI/RR. 

 

Declaramos ainda, que: 

 

 Manteremos durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 Entregaremos os itens conforme as exigências do Instrumento 

Convocatório e seus Anexos; 

 Arcaremos com qualquer prejuízo causado ao SESI-RR ou a terceiro por 

seus funcionários ou prepostos, no cumprimento e execução dos 

serviços que resultem em reparações ou indenizações; 

 Prestaremos todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo 

SESI-RR; 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos 

comprometemos a assinar o Instrumento de Contrato no prazo determinado 

pelo SESI/RR, em local por ela definido, indicando para esse fim o (a) Senhor 

(a) .............., Carteira de Identidade nº........expedida em ...../....../......, Órgão 

Expedidor....., e CPF nº.................., como representante legal desta Empresa. 

 

Os dados de nossa empresa são: 

 

Razão Social:______________________________________________________ 

CNPJ nº:______________________________ Insc. Estadual nº.:_________ 

Endereço:___________________________________________ 



 
 

  
  

Fone/Fax:__________________________________E-mail:___________________ 

Cidade: _____________________ Estado: _____________ CEP: ______________ 

Banco:_______________ Agência: _______________ Conta corrente nº___________  

 

De acordo com a legislação em vigor, eu _____________________, 

CPF/MF nº ______, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas 

informações constantes desta ficha de cadastro. 

 

 

Boa Vista/RR, ____ de ________ de _________________. 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL 

ACIMA DE SEU NOME COMPLETO E RG OU CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
  

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

(papel timbrado da empresa) 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIER 

SESI - Departamento Regional – Roraima 

Av. Benjamin Constant, Nº 876 – Centro – Boa Vista - RR 

 

Processo 000/2017 

Pregão Presencial nº. 000/2017.  

 

A (empresa licitante), CNPJ, sediada (endereço completo), declara que 

cumpre plenamente com os requisitos de habilitação exigidas neste Edital de 

Pregão Presencial nº. 005/2017 e Processo 005/2017.  

 

 

___________________ - ___.       ____/____/ 2017. 

 

 

 

_____________________________ 

Nome e n.º Identidade do declarante 

 

 

 

Obs: Esta declaração deve ser apresentada apartada dos envelopes no ato do 

credenciamento 

 

 

 



 
 

  
  

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO ESPECIAL 

(papel timbrado da empresa e CNPJ) 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIER 

 

Pregão Presencial nº. 000/2017. 

Processo 000/2017. 

 

A (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ sob nº ____, sediada (endereço 

completo), declara, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que: 

a) que recebeu e estudou todos os documentos inerentes a presente 

competição e tomado conhecimento integral do teor do edital de licitação 

supracitado, sujeitando-se às disposições nele contidas; 

b) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14(quatorze) anos, conforme 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e art. 27, inc. V, da 

Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99. 

c) que até a presente data inexistem fatos impeditivo para a sua habilitação 

no presente processo licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pela 

referido Edital. 

 

_________________, de _________ de 2017 

 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal 

 



 
 

  
  

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 

MICROEMPRESAS E EMPRESASDE PEQUENO PORTE 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIER 

SESI - Departamento Regional – Roraima 

Av. Benjamin Constant, Nº 876 – Centro – Boa Vista – RR. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente, declaramos, para podermos usufruir das prerrogativas legais, 

sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei 

Federal nº 10.520/2002, que esta empresa é uma microempresa/empresa de 

pequeno porte, nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos 

impedimentos previsto nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar 

nº 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação 

exigidos neste Edital. 

 

Local e data 

____________________________________ 

(Empresa e assinatura do responsável legal) 

 

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES. 

 

 



 
 

  
  

 

ANEXO VI 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

DEPARTAMETO REGIONAL DE RORAIMA 

 

PROCESSO Nº 000/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2017 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: 

 

O Serviço Social da Indústria – SESI, com sede na Avenida Brigadeiro Eduardo 

Gomes, nº 3710, Bairro Aeroporto – Boa Vista/RR, inscrito no CNPJ nº 

03.786.915/0001-62, neste ato representado pela Superintendente Sra. Xxxxxxx, 

brasileira, CPF nº xxxx e RG. Nº xxxxxx. 

 

CONTRATADA: Empresa xxxxx, estabelecida no município de xxxxxx, na Rua 

xxxxx, nº xx, bairro xxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxx, neste ato representada 

por seu representante legal Senhor xxxxxxx, brasileiro, CPF nº xxxxx e RG nº 

xxxxx, firmam o presente instrumento, tendo em vista o constante e decidido 

no Pregão Presencial nº 005/2017. 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA, E A EMPRESA 

_____________________ PARA OS FINS 

QUE ESPECIFICA. 



 
 

  
  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1 -Aquisição de equipamentos de tecnologia educacional, incluindo 

instalação, configuração, treinamento, suporte e assistência técnica durante o 

período de garantia, para equipar 20 (vinte) salas de aulas no Centro de 

Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado do Serviço Social da 

Indústria – SESI/RR, conforme especificações e quantitativos descritos no Termo 

de Referência – Anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO 

 

2.1– Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, 

obedecidos os termos da legislação sobre contratos públicos, os seguintes 

documentos: 

 

a) O edital pertinente ao Pregão Presencial 000/2017 e o anexo I (Termo de 

Referência); 

b) Proposta da CONTRATADA; 

c) Ata da sessão da licitação; 

d) Demais documentos anexados ao Processo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DA ENTREGA. 

 

3.1 – A CONTRATADA deverá entregar os objetos, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato e 

recebimento da autorização de fornecimento. 

 

3.2 - Os equipamentos objeto deste Termo, deverão ser entregues no 

Almoxarifado do SESI, no horário de 08h30mim as 11h00mim e das 14h30mim às 

17h00mim, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3710 – bairro 

Aeroporto – Boa Vista/RR, telefones de contato (95) 4009 1830 e 4009 1807. 

 



 
 

  
  

3.3. No preço contratado deverão estar inclusos todas as despesas de 

entrega, montagem, instalação e capacitação que se fizerem necessárias. 

 

3.4. Eventual pedido de prorrogação de prazo deverá ser interposto ao SESI, 

direcionado ao fiscal do contrato, por representante legal da contratada, 

devidamente justificado.  

 

3.5. O pedido de prorrogação deverá ser interposto no prazo de entrega do 

objeto, sob pena de indeferimento do pleito; 

 

3.6. Atrasos decorrentes da logística de transporte não constituem justificativa 

para a prorrogação de prazos, por constituírem risco do negócio, salvo 

comprovação contemporânea de caso fortuito ou força maior. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

4.1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será fiscalizada 

pela Diretora de Administração, responsável pela área de tecnologia da 

Informação ou por representante do contratante, especialmente designado 

para esse fim. 

 

4.2. Ao Fiscal do Contrato compete, entre outras atribuições:  

 

4.2.1. Acompanhar ativamente a execução das obrigações contratuais; 

 

4.2.2. Comunicar, tempestivamente, às Diretorias Administrativa e Financeira 

ocorrências que impliquem no descumprimento de obrigação contratual, 

inclusive, tipificando a conduta faltosa; 

 

4.2.3. Controlar o prazo de execução do objeto e de vigência do instrumento 

contratual, motivando tempestiva e adequadamente a sua prorrogação; 

 



 
 

  
  

4.2.4. Dar suporte à comissão ou colaborador designado para recebimento do 

objeto, se for o caso; 

 

4.2.5. Instruir os autos com os documentos necessários à liquidação e 

pagamento da despesa se for o caso. 

 

CLÁUSULA QUINTA -  RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO  

 

5.1. O recebimento dos equipamentos, objeto deste Termo, ocorrerá conforme 

as etapas a seguir: 

 

5.1.1. Recebimento Provisório: será realizado no ato da entrega, mediante 

termo ou recibo, por Comissão ou colaborador designado pela autoridade 

competente; 

 

5.1.2. Recebimento Definitivo: será realizado mediante termo, em até 10 dias 

úteis contados do recebimento provisório, por Comissão designada pela 

autoridade competente. 

 

5.2. Caso o objeto não seja entregue em conformidade com as 

especificações exigidas neste termo, lavrar-se-á o Termo de Recusa, no qual 

constarão as desconformidades observadas; 

 

5.3. Se o objeto for de fácil verificação, a Comissão designada para o 

recebimento poderá lavrar diretamente o Termo de Recebimento Definitivo;  

 

5.4. Os custos da substituição dos produtos rejeitados correrão, 

exclusivamente, por conta da contratada; 

 

 

CLÁUSULA SEXTA -  GARANTIA DO OBJETO 

 



 
 

  
  

6.1. A garantia dos produtos que compõem o objeto será de, no mínimo, 12 

(doze) meses, a contar do recebimento definitivo, exceto os itens definidos 

prazos superiores; 

 

6.2. Respondem pela garantia do objeto a contratada e o fabricante dos 

produtos; 

 

6.3. Produtos cobertos pela garantia que apresentarem defeito de fabricação 

ou mau funcionamento deverão ser substituídos em até 20 (vinte) dias úteis da 

comunicação formal do contratante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - PREÇOS E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

 

7.1 - O valor total do presente contrato é de R$ _______________ 

(___________________), e o preço é o constante da proposta da CONTRATADA, 

aceito na licitação acima referida, devidamente rubricado pelos 

representantes das partes contratantes, proibido o reajuste nos termos da 

legislação em vigor. 

 

7.2 - O pagamento será efetuado em conta corrente, agência, Banco, da 

empresa vencedora, mediante apresentação de Nota Fiscal, correspondente 

aos itens fornecidos, desde que não haja discordância quanto a valores, 

quantidade e especificação dos mesmos e, conforme programação de 

pagamento do SESI/RR; 

 

7.3 – O Contratado deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal a 

seguinte documentação referente à Regularidade Fiscal: 

 

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal; 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal; 



 
 

  
  

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa (CNDT). 

 

7.4 – A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à Contratada 

para retificação e reapresentação, e será aberta a contagem de novo prazo 

para sua quitação a partir de sua reapresentação devidamente corrigida. 

 

7.5 – Nenhum pagamento será efetuado ao adjudicatário enquanto estiver 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido 

imposta em decorrência de inadimplemento das obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA 

 

5.1– O Contrato terá vigencia durante um periodo de 90 (noventa) dias, 

contados a partir da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

 

9.1 – Além das obrigações resultantes do Regulamento de Licitações e 

Contratos e do Termo de Referência, Anexo I do edital, aqui não transcritas, 

compete: 

 

AO CONTRATANTE 

 

9.2 Efetuar o pagamento no prazo informado neste termo; 

 

9.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

 



 
 

  
  

9.4 Rescindi-lo unilateralmente, nos casos estabelecidos no Contrato e nos que 

preceituam o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Serviço 

Social da Indústria. 

 

9.5 Verificar o cumprimento das especificações exigidas, podendo rejeitá-las 

quando não atenderem ao solicitado, sendo informado por escrito ao 

licitante o motivo da rejeição. 

 

9.6 Prestar toda e qualquer informação necessária à perfeita execução do 

contrato. 

 

9.7 Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

A CONTRATADA 

 

9.8 Proceder à entrega dos equipamentos e produtos em conformidade com o 

quantitativo e as especificações constantes neste Termo de Referência e da 

sua proposta comercial; 

 

9.9 Entregar os produtos no prazo e no local pactuado, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas neste termo, inclusive rescisão 

unilateral do contrato; 

 

9.10 Substituir os produtos em desacordo com as especificações exigidas 

neste termo ou que apresentem defeitos ou imperfeições em até 20 (vinte) 

dias úteis; 

 

9.11 Entregar os produtos acondicionados em embalagens apropriadas, 

com a indicação adequada do seu conteúdo e demais informações que 

venham a ser exigidas; 

 



 
 

  
  

9.12 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 

contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, de seus empregados, independente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

9.13 Assegurar que os equipamentos fornecidos tenham um prazo de 

garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

recebimento feita pelo SESI/RR; 

 

9.14 Cumprir as normas de sustentabilidade previstas em regulamentos e 

normas pertinentes aos produtos contratados; 

 

9.15 Não subcontratar, em hipótese alguma, o objeto do presente termo; 

 

9.16 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no procedimento licitatório, e as constantes neste 

termo, sob pena de rescisão unilateral do contrato e aplicação das 

previstas neste instrumento ou contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação serão 

custeadas com recursos oriundos do Projeto SALAS CONECTADAS. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– SANÇÕES E PENALIDADES 

 

11.1. A recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar o contrato, dentro do prazo 

estabelecido, bem como o atraso injustificado na execução das obrigações, 

sem justificativa por escrito e aceito pela Contratante, caracterizando o 

descumprimento da obrigação assumida, sujeitará a contratada a aplicação 

das Sanções e Penalidades de multa de mora de 0,3% (três décimos por 

cento) ao dia, limitado até o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 



 
 

  
  

total contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 

vez comunicados oficialmente. 

 

11.2. Fica garantida a prévia defesa no prazo de 03 (três) dias corridos, após a 

notificação. 

 

11.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a 

Administração do SESI poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 

Contratante as seguintes sanções: 

 

a) Advertência, por escrito; 

 

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total contratado, recolhida 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

 

c) A multa, quando for aplicada, poderá ser descontada de pagamento 

eventualmente devido à contratada. 

 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com o SESI pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com SESI e SENAI, 

do Estado de Roraima, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

licitante ressarcir a Administração das Contratantes pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no subitem anterior. 

 

11.4. A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as 

demais sanções. 

 



 
 

  
  

11.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no 

que couberem às demais penalidades da lei. 

 

11.6. Fica facultada a defesa prévia da Licitante em qualquer caso de 

aplicação de penalidade, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da 

intimação do ato. 

 

11.7. No caso de descumprimento do prazo para prestar a garantia (item 7), a 

contratada ficará sujeita a multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) 

sobre o valor do equipamento, por dia útil de atraso e por ocorrência, até o 

limite do valor do deste; 

 

11.8. Após o décimo quinto dia de atraso injustificado, o contratante poderá 

rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do objeto; 

 

11.9.  No caso de inexecução parcial do contrato ou descumprimento de 

obrigação contratual, será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o 

valor contratado; 

 

11.10. O valor da multa, aplicada após regular prazo de recurso, será 

descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, salvo 

se existente garantia contratual, ou, quando for o caso, cobrado 

judicialmente; 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

12.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente 

CONTRATO.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 



 
 

  
  

 

13.1. Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo 

de fornecimento não ultrapassarão o montante de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial do contrato como dispõe o Art. 30 do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI-RR. 

 

13.2. O prazo contratual poderá ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, de 

acordo com o interesse e a necessidade do SESI, com as devidas justificativas, 

nos casos previstos no art. 26 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI-RR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

14.1- O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, 

no Jornal Folha de Boa Vista. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

15.1- O Foro da Cidade de Boa Vista – RR fica designado para tratar de 

quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inadmitindo-se qualquer 

outro. 

 

E assim, por estarem justos e contratados, firma-se o presente em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, perante duas testemunhas que também assinam. 

Boa Vista - RR, ____de _____________ de 2017. 

 

  

Autoridade Competente do SESI-RR 

CONTRATANTE 

Representante Legal da Empresa 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 NOME:_____________________________________ CPF nº:________________________________ 

2 NOME:_____________________________________ CPF nº:________________________________ 

 



 
 

  
  

 

ANEXO VII  

 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

(papel timbrado da empresa e CNPJ) 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIER 

SESI - Departamento Regional – Roraima 

Av. Benjamin Constant, Nº 876 – Centro – Boa Vista - RR 

 

Processo 000/2017 

Pregão Presencial nº. 000/2017 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ n.º_____________, sediada (endereço completo), 

declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

______________, ___de _________ 2017. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome e nº. Identidade do declarante 

 

  



 
 

  
  

 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU DA CPL TODOS OS DOCUMENTOS 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIER 

SESI - Departamento Regional – Roraima 

Av. Benjamin Constant, Nº 876 – Centro – Boa Vista - RR 

 

 

Processo 005/2017 

Pregão Presencial nº. 005/2017 

 

 

 

 

A (empresa licitante), CNPJ, sediada (endereço completo), declara que 

recebeu da Comissão Permanente de Licitações do Sistema FIER, toda a 

documentação relativa ao Edital do Pregão Presencial nº. 005/2017 – Processo 

nº. 005/2017, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais 

dificuldades para execução dos serviços objeto desta licitação. 

 

 

______________ - __. ,____/____/ 2017. 

 

_____________________________ 

Nome e n.º Identidade do declarante 

 

 



 
 

  
  

ANEXO IX 

 

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

1 - DADOS DA EMPRESA 

 

RAZÃO SOCIAL: 

 

NOME FANTASIA: 

 

CNPJ:  

 

ENDEREÇO:  

 

BAIRRO:                                       CIDADE:                                          EST.: 

 

CEP:                               TEL (XX)                               FAX (XX) 

 

E-MAIL:                                                   

 

NOME P/CONTATO: 

 

 

2 - ASSINATURA DO CONTRATO 

 

NOME: 

 

QUALIFICAÇÃO: (nacionalidade, naturalidade, profissão, estado civil, 

endereço residencial, n° do documento de identidade, n° do CPF) 

 

Na qualidade de: (Representante legal ou procurador) 



 
 

  
  

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1 Tratando-se de representante legal será observado o ESTATUTO SOCIAL, 

contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 

Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 

constante dos documentos de habilitação já existentes no processo; 

 

2 Tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURAÇÃO pública ou 

particular com firma reconhecida do qual constem poderes para 

praticar todos os atos pertinentes para formalização do contrato, 

acompanhado do correspondente documento que comprove os 

poderes do mandante para a outorga, se o mesmo não estiver 

constando do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
  

 

ANEXO X 

 

(MODELO) 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E CNPJ) 

 

À 

CPL do Sistema FIER 

Av. Benjamim Constant nº 876, Centro – Boa Vista – RR. 

 

 

__________________________, estabelecida na cidade de 

_______________________, (Rua) (Avenida)___________________, 

nº_____________, Bairro____________________, inscrita no CNPJ 

nº________________________, por intermédio de seu representante legal 

___________________________________, portador de RG nº 

_______________________ e CPF nº __________________. Declara que a 

documentação constante no “Envelope de Habilitação” possui ______ 

páginas, incluindo este Termo de Encerramento, numeradas em ordem 

crescente de ____ a ___, e são estes os documentos postos à análise. 

 

 

Boa Vista, ____ de _______de 2017. 

 

 

_______________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

(RG E CPF) 

 


