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PREGÃO ELETRONICO  Nº 12/2020 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 

CNPJ Nº. 13.167.804/0001-21 

EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

PROCESSO N° 099/2020/339 

SETOR COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS /CMAJU 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

BASE LEGAL Este procedimento licitatório obedecerá regiamente  Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, 

ainda, pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar 

nº: 155 de 27 de outubro de 2016, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, bem 

como pelas condições e exigências contida neste Edital e seus anexos. 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a que se 

referem a Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 

147/2014, e Cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/2007. 

OBJETO: Aquisição de 01 (um) computador (ilha de edição) e 02 (duas) baterias para as 

câmeras/filmadoras conforme descritos abaixo, para atender a necessidade da TV 

Câmara, equipamentos/materiais necessários para que seja mantida a boa qualidade 

das transmissões e gravações das sessões legislativas e programas institucionais, 

visando o bom funcionamento dos trabalhos legislativos realizados pela Câmara 

Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e 

seus anexos. 

 
 DIA HORÁRIO 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 16/09/2020 08:00h 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 16/09/2020 09:00h 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL 

Edital encontra-se a disposição dos interessados no portal :  

www.aracaju.se.leg.br / www.tce.se.gov.br / - www.licitacoes-e.com.br/ cpl@.aracaju.se.leg.br/ 

EM RAZÃO DA PANDEIA COVID 19 TODAS AS IFORMAÇÕES DEVEM SER SOLICITADAS POR 

MEIO ELETRÔNICO 

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br   

http://
http://www.aracaju.se.leg.br/
http://www.tce.se.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.cmaju.se.gov.br/
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 

PROCESSO Nº 099/2020/339 

Pregão nº 012/2020. 

 

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 – A Câmara Municipal de Aracaju por intermédio de seu Pregoeira Sonia Regina de Oliveira e sua Equipe 

de Apoio, nomeados pela Portaria n.º 980/2020, de 11 de fevereiro de 2020, tornam público, para 

conhecimento dos interessados, que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação 

na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.  

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  Os trabalhos serão conduzidos por servidor 

da Câmara Municipal de Aracaju, denominado Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

 

2.0 - DO OBJETO: 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto Aquisição de 01 (um) computador (ilha de edição) e 02 

(duas) baterias para as câmeras/filmadoras conforme descritos abaixo, para atender a necessidade da TV 

Câmara, equipamentos/materiais necessários para que seja mantida a boa qualidade das transmissões e 

gravações das sessões legislativas e programas institucionais, visando o bom funcionamento dos trabalhos 

legislativos realizados pela Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas 

no Edital e seus anexos. 

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 

consignados no Orçamento Programa de 2020 da Câmara Municipal de Aracaju, com dotação 

suficiente, obedecendo à classificação abaixo: 

Unidade 

Orçamentária 

Atividade Elemento de 

Despesa 

Sub Elemento de 

Despesa 

Fonte de 

Recurso 

01101.010310001 2001 4.4.90.52.00 4.4.90.52.19 00 

01101.010310001 2001 3.3.90.30.00 3.3.90.30.26 00 
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4.0 - FORMALIZAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS: 

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três 

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

4.2 -   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos. 

4.3 -  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas através do sistema eletrônico e vincularão 

os participantes e a administração. 

5.0 – DA IMPUGNAÇÃO: 

 

5.1 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, até três dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

5.2 -   A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, 

decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

5.3 -   A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

5.4 -   Acolhida a impugnação contra os termos do edital, será definida e publicada nova data para realização 

do certame. 

 

6.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital 

e seus Anexos. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os 

interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
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6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de 

contratar, impostas pelo Município de Aracaju; 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

 6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação exceto 

quando amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a 

interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos 

da Lei nº. 8666/1993;; 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou 

subcontratados; 

6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

7.1 - O certame será conduzido pelo (a)  Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 -  conduzir a sessão pública; 

7.1.2 -   receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos 

anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 

documentos; 

7.1.3 -   verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital; 

7.1.4 -   coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

7.1.5 -   verificar e julgar as condições de habilitação; 

7.1.6 -   sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 

habilitação e sua validade jurídica; 

7.1.7 -   receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

7.1.8 -   indicar o vencedor do certame; 
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7.1.9 -   adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

7.1.10 -   conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

7.1.11 -  Ssolicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da 

entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 

7.1.12 -   encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 

homologação. 

8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES: 

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas 

no País.. 

8.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos do sistema 

eletrônico licitacoes-e, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, por ato devidamente justificado. 

8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular 

lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “licitacoes-e”. 

8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar 

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Câmara Municipal de Aracaju ou ao Banco do 

Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

8.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

9.0 - PARTICIPAÇÃO: 
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9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema 

eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado", observando data e horário limite 

estabelecidos. 

 9.1.1 – As propostas de preços e documentos de habilitação deverão ser encaminhadas 

eletronicamente até data e horário definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira 

página deste Edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3 - Caso haja desconexão com o (a) Pregoeiro (a) no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de ITEMs, o (a) 

Pregoeiro (a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do 

objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portal “www.licitacoes-e.com.br”, 

que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao 

procedimento. 

 

10.0 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS : 

10.1 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 

sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 

do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, encerrando-

se com a abertura das propostas. 

10.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, ocorrerá por meio 

de chave de acesso e senha. 
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10.3 - O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a 

conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

10.4 - A falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

10.5 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

10.6 - Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem 

de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após o encerramento da etapa de lances. 

10.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

10.8 - Os documentos complementares à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no 

edital e já apresentados, serão encaminhados eletronicamente pelo licitante melhor classificado após o 

encerramento do envio de lances, no prazo de duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, bem como 

o envio da proposta reformulada, adequada ao último lance ofertado após a negociação. 

10.9 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da 

data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.  

10.10 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do 

sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, 

seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado. 

10.11 - A proposta de preços deverá ser cotada de acordo com o detalhamento constante no Termo de 

Referência (Anexo I). 

 

11.0 - ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES: 

11.1- A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a 

utilização de sua chave de acesso e senha. 

11.2- Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a  utilização de sua chave de 

acesso e senha. 
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11.3- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. 

11.4- O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

11.4.1 -  O (A) Pregoeiro (a)  efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço por 

ITEM", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que 

tenha apresentado o lance de menor valor por ITEM, para que seja obtido preço melhor, bem assim 

decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, 

parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

11.4.2 -  Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a 

sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 

11.4.3 -  Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as 

exigências fixadas neste Edital ou ofertarem preços manifestamente inexeqüíveis.  

11.5- A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real 

por todos os participantes. 

11.6- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro e somente as propostas 

classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances. 

11.7- Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes 

poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

11.8- O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro. 

11.9- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão 

pública e as regras estabelecidas no edital. 
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11.10- O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 

sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 

oferta. 

11.11- Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

primeiro. 

11.12- Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante. 

11.13- Sera adotado para o envio de lances no pregão eletrônico “modo aberto”, onde os  licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no 

edital. 

11.14- A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

11.15- A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários. 

11.16- Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item anterior, a sessão pública será 

encerrada automaticamente. 

11.17- Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado 

pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, 

mediante justificativa. 

11.18- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 

no edital, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, em havendo o atendimento de 

todos os requisitos do Edital o licitante será declarado vencedor. 

 

12.0 - DA HABILITAÇÃO: 

12.1.1 – Para Habilitação Jurídica: 
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12.1.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

12.1.1.2 – Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão 

competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administrado 

12.1.1.3 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir; 

12.1.1.4 – A confirmação da condição de ME e EPP será feita através da apresentação da certidão 

simplificada da junta comercial conforme Instrução Normativa nº 69/2019, do Departamento de Registro 

Empresarial e Integração – DREI, ou Declaração do Licitante, conforme art. 13 §2º  do Decreto 

8.538/2015, vigente.  

12.1.2 – Para Qualificação Econômico-Financeira: 

12.1.2.1 – Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica ou certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada 

está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 

8666/1993; 

12.1.2.2 – Considerando que o objeto deste certame trata de fornecimento de bens com pronta entrega, não 

será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8538, de 2015); 

 

12.1.3 – Para Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

12.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ), conforme o caso (art. 29, I da Lei nº. 8.666/93); 

12.1.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (art. 

29, II da Lei nº. 8.666/93); 

12.1.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal (art. 29, III da Lei nº. 

8.666/93): 

12.1.3.3.1. Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, mediante a 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 

União e INSS (contribuições sociais), expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou pela 

Secretaria da Receita Federal; Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 



 
ESTADO DE SERGIPE 

CÃMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 

PREGÃO ELETRONICO Nº: 012/2020 

PROCESSO N° 099/2020/339 

 

 

Rua Itabaiana, 174 – Centro – Aracaju/SE - CEP. 49010-170 

FONE: (079) 3205.8906 

Pregoeiro: Sonia Regina de Oliveira 

cpl@aracaju.se.leg.br/ www.aracaju.se.leg.br 

11 

 

Estaduais, emitida pela Fazenda Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e Municipal, 

mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal 

do respectivo do domicílio ou sede do licitante; 

12.1.3.4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (art. 29, IV da Lei nº. 8.666/93); 

12.1.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.” (NR). 

12.1.3.6 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos elencados nos 

subitens 13.1.3.3 a 13.1.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição, de acordo com o art. 43 da 

Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores; 

12.1.3.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 14.1.2 implicará decadência do 

direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) 

a(s) contratação(ões), ou revogar a licitação, consoante estabelecido no art. 43, §2º da Lei Complementar nº. 

123/2006. 

12.1.3.8. Em relação a regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e contribuições 

sociais serão aceitas de acordo com o eu estabelece a  redação das Portarias RFB/PGFN nºs 555 e 

1178/2020 que prorrogam em 60 e 30 dias, respectivamente, as certidões vencidas durante o período 

de pandemias. 

 

12.1.4 – Para Qualificação Técnica:  

12.1.4.1. – A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

 

12.1.5 - Declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, 

conforme Anexo IV. 

12.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser 
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autenticada por servidor habilitado da Central de Compras e Licitações, mediante conferência com os 

originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis 

12.2.1 - Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente. 

12.3 – O (a)  Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 

licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento. 

12.4 – A falta de qualquer dos documentos exigidos neste edital implicará na inabilitação da licitante, sendo 

vedada a concessão de prazo para a complementação da documentação exigida. 

12.5 – Para àquelas certidões que não contiverem prazo de validade em seu corpo a Pregoeira considerará o 

prazo de validade de 30 (trinta) dias contando-se da data de sua emissão. 

 

13.0 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E COOPERATIVAS 

 

13.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às cooperativas 

de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007  e 

suas posteriores alterações, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

 

13.1.1 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas 

obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica. 

 

13.1.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e CNDT, será assegurado às 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis para a 

regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 

5 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado 

antes do término do prazo inicial.  

 

13.2 – O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada 

pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, somente é aplicável no que concerne aos documentos 

relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 

147/2014 e Art. 29, inciso I a V da Lei 8.666/93. O tratamento diferenciado não é aplicável a Habilitação 

Jurídica, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira. 
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14.0 - DOS RECURSOS: 

14.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que será 

de duas horas, de forma imediata,, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

14.2 - As razões do recurso de que trata o item anterior deverão ser apresentadas no prazo de três dias.  

14.3 - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 

três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis 

à defesa dos seus interesses. 

14.4 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos 

do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o 

objeto ao licitante declarado vencedor. 

14.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados. 

15.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não se 

realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Presidente da Câmara Municipal de Aracaju, a 

adjudicação do Item ao licitante declarado vencedor. 

15.2 - Nos demais casos, o (a) Pregoeiro (a) fará a adjudicação do(s) Item(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 

15.3 - A homologação é ato de competência do Presidente da Câmara Municipal de Aracaju.  

16.0 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

 

16.1. A entrega do equipamento será efetuada, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, mediante ordem de 

fornecimento, no almoxarifado da Câmara Municipal de Aracaju, situado Rua Itabaiana, 174 – Centro – 

Aracaju/SE - CEP. 49010-170, de acordo com o estabelecido neste Edital e seus anexos. 

16.2.  A responsabilidade pelo recebimento dos equipamentos ficará a cargo: 
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a) Provisoriamente, de funcionário designado pela Câmara Municipal de Aracaju, para efeito de 

posterior verificação da conformidade dos equipamentos prestado com a especificação. 

b)  Definitivamente, servidor responsável designado pela Câmara Municipal de Aracaju, e deverá 

proceder à avaliação de desempenho e o atesto da nota fiscal conferindo se todos os itens, valores e 

quantidades fornecidas estão em conformidade com a planilha. 

16.3. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho pela 

Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju. 

16.4. a CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

totalmente às suas expensas, os equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no 

total ou em parte com o objeto desta licitação no momento da respectiva notificação. 

16.5. A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento 

indicadas no anexo I do edital e da proposta do fornecedor. 

16.6 -  Os equipamentos devem ser entregues com manuais de operação, certificados de garantia do 

fabricante, componentes e acessórios (se houver) e demais documentos relativos aos equipamentos, em 

português. 

16.7. O aceite ou aprovação do(s) equipamento(s) pela Câmara Municipal de Aracaju, não exclui a 

responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou 

disparidades com as especificações estabelecidas neste edital e seus anexos, verificadas posteriormente, 

garantindo-se a Câmara Municipal de Aracaju as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código 

de Defesa do Consumidor. 

17.0 – DAS CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 

17.1 - Os equipamentos deverão ser cotados em conformidade com as referências e especificações constantes 

deste Edital, inclusive garantia contra defeitos, segundo as regras da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor. 

17.3 - Se a quantidade e/ou a qualidade dos objetos entregues não corresponder ao exigido neste Edital, o 

fornecedor será chamado para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, fazer a devida substituição, ou completar o 

total, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Legislação vigente, e ainda o cancelamento do 

processo; 

17.4 - A entrega dos equipamentos será feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 

recebimento da Nota de Empenho, em conformidade com a solicitação do Departamento Administrativo e 
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Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju, na pessoa do seu Diretor ou funcionário designado, através de e-

mail, nas condições estipuladas na proposta de preços; 

17.5 - O recebimento dos objetos será feito por comissão ou funcionário designado pelo Departamento 

Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju, que poderá, junto ao fornecedor, solicitar a 

correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, ou até mesmo 

substituí-los por outros novos, no prazo máximo de 08 (oito) dias, contados da notificação do problema; 

17.6 - O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho pelo 

Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju; 

17.7 - O vencedor de cada ITEM/item deste processo é obrigado a corrigir, remover ou substituir, totalmente 

às suas expensas, os objetos em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte 

com o objeto desta licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis da respectiva notificação; 

17.8  - A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento 

indicadas no anexo I do edital e da proposta do fornecedor; 

17.9 - O aceite ou aprovação do(s) produto(s) pela Câmara Municipal de Aracaju, não exclui a 

responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou 

disparidades com as especificações estabelecidas neste edital e seus anexos, verificadas posteriormente, 

garantindo-se a Câmara Municipal de Aracaju as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código 

de Defesa do Consumidor; 

17.10 - A instalação (caso necessária) deverá ser feita em até 15 (quinze) dias após o recebimento do objeto 

deste edital. 

17.11 - A entrega dos equipamentos será no almoxarifado da Câmara Municipal de Aracaju, localizado na 

Rua Itabaiana, 174 – Bairro Centro – Aracaju/SE 

17.12 - A responsabilidade pelo recebimento dos equipamentos ficará a cargo: 

17.12.1 - Provisoriamente, de funcionário designado pelo Departamento Administrativo Financeiro da 

Câmara Municipal de Aracaju, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; 

17.12.2 - Definitivamente, na entrega dos equipamentos, momento no qual o responsável designado 

pelo Departamento Administrativo Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju, deverá proceder à avaliação 

de desempenho e o atesto da nota fiscal conferindo se todos os itens, valores e quantidades fornecidas estão 

em conformidade com a planilha.  

17.13 - Prazo estimado para a execução do fornecimento: 30 (trinta) dias a partir emissão da Ordem de 

Serviços e Nota de Empenho. 
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18. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. A entrega dos equipamentos será fiscalizada por técnicos da CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, 

com autoridade para exercer, em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização. 

 

19. DO PAGAMENTO 

19.1 – A CONTRATANTE efetuará o pagamento à Contratada, através de crédito em conta corrente mantida 

pela Contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias depois da entrega dos equipamentos, contados a partir da 

data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de 

Fornecimento, com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o fornecimento foi 

realizado a contento. 

19.2 - O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em conta 

corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a 

apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor responsável pelo atesto do 

fornecimento da Câmara Municipal de Aracaju. 

19.3 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, 

atualizações das certidões, que na ocasião estiverem vencidas, de regularidade junto ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, FGTS, negativa de débitos Federal, Estadual e Municipal e Trabalhista. 

19.4- A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida 

implicará a sua devolução ao fornecedor para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a 

partir da data de sua reapresentação. 

19.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 

financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

19.6 - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do fornecedor, o 

prazo de 30 (trinta) dias consecutivos reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

19.7 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

19.8 - O pagamento das obrigações relativas ao futuro contrato devem obedecer e cumprir a ordem 

cronológica das datas das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7º § 2º, inciso III da Lei nº 

4.320/64, art. 5º e 7º, § 2º, inciso III da lei nº 8.666/93. 

20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, ensejar 
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o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a 

prévia defesa, de acordo com as disposições da Lei 8.666/93 

20.1.1 - advertência; 

20.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 

          a)  10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela 

administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido, ainda que não havido o processo de licitação; 

b) 20% (vinte por cento) do valor global do empenho e/ou contrato, pela inexecução total do ajuste, 

e em caso de rescisão contratual por inadimplência do contratado; 

c) 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato na hipótese de inexecução parcial ou 

qualquer outra irregularidade não abrangida anteriormente. 

20.1.3 - impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois); 

20.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Parágrafo Único. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro 

dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas; 

21.2. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias 

consecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada dentro do prazo de validade de 

sua proposta, não apresentar situação regular, a CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU poderá convocar, 

para substituir a empresa vencedora, as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, 

verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o 

Processo Licitatório, observado o interesse público; 

21.3. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em 

órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente, deverão ser digitado e impressos 

em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta Licitação, estar datados e assinados por seu 
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representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao (A) Pregoeiro 

(a) dispensa a autenticação em cartório; 

21.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a 

finalidade e a segurança da contratação; 

21.5. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município, bem como os demais 

atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação; 

21.6. A vencedora desta licitação deverá, durante a sua execução, manter as condições de habilitação 

apresentadas na licitação; 

21.7. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou supressões de até 

25% do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

21.8. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não reste 

infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 

21.9. É facultada ao (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a 

compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste Edital e seus 

anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta ou na documentação de habilitação; 

21.10. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara 

Municipal de Aracaju não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório; 

21.11. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação; 

21.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) Pregoeiro (a) em 

contrário; 

21.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara Municipal de 

Aracaju (art. 110, Lei 8.666/93); 
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21.14. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO; 

21.15. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da Licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

21.16. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a esta licitação; 

21.17. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação, salvo disposição 

em contrário; 

21.18. Caso o (a) Pregoeiro (a) julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião em 

qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou documentos apresentados, 

encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para promover diligências destinadas a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo, desde que não implique em inclusão de documento ou informação 

que deveria constar inicialmente; devendo proceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a 

continuidade dos mesmos; 

21.19. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a)   Pregoeiro (a) , com o auxílio da equipe de apoio; 

21.20. A Câmara Municipal de Aracaju reserva-se o direito de: 

a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público, decorrentes de 

fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando constatada ilegalidade no seu 

processamento; 

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma da 

legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas; 

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data. 

21.21. A Câmara Municipal de Aracaju poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em 

decorrência desta licitação e rescindir o correspondente Contrato, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa: 

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da Contratada, ou quando ela for atingida por 

execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica e financeira; 

b) a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com qualquer órgão 

da Administração Pública; 

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da adjudicação. 
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21.22. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da 

Comarca de Aracaju/SE. 

 

22.0 – FORO 

22.1 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 

Comarca de Aracaju/SE. 

 

23.0 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL 

 

ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II  - MODELO DE PROCURAÇÃO; 

ANEXO III -  MODELO DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES; 

ANEXO V      –      MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS 

ANEXOS 

 

 

 

Aracaju/SE, 01 de setembro de 2020. 

Sonia Regina de Oliveira 

PREGOEIRA/CMAJU 
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ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PARA A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VIA PREGÃO ELETRÔNICO 

 

1 - OBJETO 

1.1. Aquisição de 01 (um) computador (ilha de edição) e 02 (duas) baterias para as câmeras/filmadoras 

conforme descritos abaixo, para atender a necessidade da TV Câmara, equipamentos/materiais necessários 

para que seja mantida a boa qualidade das transmissões e gravações das sessões legislativas e programas 

institucionais, visando o bom funcionamento dos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de 

Aracaju, de acordo com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência. 

2 – DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

2.1. De acordo com levantamentos técnicos os equipamentos que compõem hoje a TV Câmara encontram-se 

obsoletos o que leva a necessidade de  aquisição dos equipamentos/materiais abaixo relacionados, para dar 

transparência e visibilidade à Casa Parlamentar, bem como aos programas que compõem a grade da emissora 

legislativa. Os equipamentos/materiais permitirão que esta Casa Legislativa receba, edite e transmita todo o 

conteúdo das vídeo-aulas da rede municipal que serão transmitidas na TV aberta, além dos vídeos referente ao 

horário eleitoral (como TV aberta somos obrigados a transmitir). Também irá facilitar o trabalho dos 

servidores envolvidos e manter ou melhorar a qualidade dos programas exibidos pela nossa TV Câmara. 

3 – ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS 

3.1. A Licitante vencedora deverá fornecer todo o material necessário ao atendimento do objeto, cujas 

especificações estão detalhadas abaixo: 

 

ITEM QTD. OBJETO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

  1   1 Computador 

(ilha de 

edição) 

1. PLACA MÃE E INTERFACES: 

a. Com total suporte as características especificadas para o Processador, 

Memória RAM, Placa de vídeo e SSD presentes nesta Descrição: 

b. No mínimo 04 interfaces USB 3.1 Gen 2 (3 x Type-A+1 x USB Type-

CTM) no painel traseiro; 

c. No mínimo 02 interfaces USB 3.1 Gen 1 no painel traseiro; 

d. 6x portas SATA 6Gb/s com suporta Raid 0, 1, 5, 10; 

e. No mínimo Slots de Expansão: 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8), 

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode, 3 x PCIe 3.0/2.0 x1; 

f. REDE: Ethernet Gigabit RJ-45 deve suportar as velocidades de 

transmissão 1000/100/10 Mbps (Megabits por segundo) e Wireless 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac com Suporte a frequência de banda dupla de 

2,4/5 GHz no painel traseiro; 

g. Bluetooth® 5.0; 



 
ESTADO DE SERGIPE 

CÃMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 

PREGÃO ELETRONICO Nº: 012/2020 

PROCESSO N° 099/2020/339 

 

 

Rua Itabaiana, 174 – Centro – Aracaju/SE - CEP. 49010-170 

FONE: (079) 3205.8906 

Pregoeiro: Sonia Regina de Oliveira 

cpl@aracaju.se.leg.br/ www.aracaju.se.leg.br 

22 

 

h. Possuir no mínimo 04 Slots de memória, que suportam até 128 GB, 

DDR4; 

i. Todas as conexões acimas deverão ser integradas na placa mãe, 

vedado o uso de hubs ou adaptadores externos para todas as portas e 

slots. 

 

2. PROCESSADOR: 

a. Processador de mínima 8 núcleos e 16 Threads, mínima 16 MB 

Cache, Frequência real de clock interno mínima de 3.80 GHz (com 

suporte para até́ 5.10 Ghz), compatível com aplicações de 64 bits; 

b. Deve suportar tecnologia que permita a elevação da frequência 

nominal de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de 

consumo de energia estabelecido; 

c. Desenvolvido com tecnologia de processo de 14 nanômetros; 

d. Soquete suportado FCLGA1200; 

e. Suporte de Memória: DDR4 2933 MHz 

f. Resfriamento por Water Cooler de alta performance com material do 

radiador de Alumínio e Tamanho mínimo 240mm. 

 

3. MEMÓRIA RAM: 

a. Mínimo de 32GB (2x16GB), tipo DDR-4, Velocidade de clock 2933 

MHz (Megahertz); 

b. Dissipador de calor de perfil baixo; 

 

4. Armazenamento SSD (solid-state drive): 

a. 1 SSD com capacidade de armazenamento mínima de 480TB 

(Terabytes) para o sistema operacional; 

b. 2 SSD com capacidade de armazenamento mínima de 2TB 

(Terabytes) cada (2x2TB = 4TB) em Raid 0; 

c. Interface SATA de 6.0 Gb/s 

d. Desempenho de leitura: 540 MB/s ou superior 

e. Desempenho de gravação: 500 MB/s ou superior 

 

5. PLACA DE VÍDEO: 

a. Deve suportar no máximo a resolução digital de 7680x4320; 

b. Slots PCI Express 3.0; 

c. No mínimo 8GB (Gigabytes) de memória GDDR6; 

d. Possuir no mínimo Base Clock de 1605 Mhz; 

e. Possuir no mínimo Boost Clock de 1770 Mhz; 

f. Possuir no mínimo Largura da Interface de Memória de 256 bits; 

g. Possuir no mínimo CUDA Cores de 2560; 

h. Largura de Banda de Memória de 448GB/s 

i. contam com a arquitetura Turing 

j. Suporte a configuração de monitores simultâneo; 

k. Possuir as conexões: 3 portas DisplayPort 1.4, 1 portas HDMI 2.0; 

 

6. UNIDADE GRAVADORA DE DVD +/- RW: 
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a. Deve suportar as seguintes velocidades, no mínimo: 8x para a leitura 

de DVD, 24x para leitura de CD, 8x para gravação de DVD +/-R, 6x 

para a gravação de DVD-RW, 8x para a gravação de DVD+RW, 24x 

para gravação de CD-R, 16x para gravação de CD-RW; 

b. Interface SATA; 

 

7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 

a. Com total suporte as características especificadas para a placa mãe, 

Placa de vídeo, unidade gravadora de DVD, SSD e Water Cooler 

presentes nesta Descrição: 

b. Potência real mínimo de 650W; 

c. Deve suportar as tensões de entrada de 100V a 240V, com ajuste 

automático; 

d. Certificação: 80 Plus Platinum; 

 

8. GABINETE: 

a. Com total suporte as características especificadas para a placa mãe, 

Placa de vídeo, placa de captura, unidade gravadora de DVD, 

Armazenamento SSD, fonte de alimentação e Water Cooler presentes 

nesta Descrição; 

b. Suporte do radiador na parte superior; 

c. Janelas ventiladas com filtros para o cooler e as baias; 

d. Cooler frontal e tasneiro 

e. Filtro anti-poeira em todas as entradas do cooler 

f. 7 slots PCI 

g. Painel frontal com portas USB 3.0, botões de reset e power, LEDs 

indicativos de energia e acesso a disco. 

 

9. TECLADO: 

a. Teclado ANSI: estados Unidos (internacional); 

b. Possuir teclado numérico, atalhos multimídias e atalhos volume; 

c. conector padrão USB, vedado o uso de adaptador ou conversor de 

padrão. 

 

10. MOUSE: 

a. Sensor óptico; 

b. no mínima 6 Botões; 

c. Benefícios: Scroll, Rolagem multidirecional, Dispensa o uso de mouse 

pad e trabalha em todas as superfícies; 

d. Resolução de DPI 16.000; 

e. conector padrão USB, vedado o uso de adaptador ou conversor de 

padrão. 

 

11. MONITOR: 

a. 1 monitores com dimensão mínima de 27” 

b. Resolução mínima de QHD 2560 x 1440 a 60 Hz pixels; 

c. Retroiluminação LED; 
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d. Altura Ajustável; 

e. Possuir as conexões DisplayPort e HDMI (MHL); 

f. Possuir cabo DisplayPort e Cabo HDMI; 

g. Suporte de cor: 1,07 bilhões de cores; 

h. Relação de Aspecto: Widescreen - 16:9; 

i. Relação de Contraste: 1000:1 / 2000000:1 (dinâmico) 

 

12. SISTEMA OPERACIONAL: 

a. Windows 10 Pro 64bits - português Brasil, Instalado e ativado; 

b. é o mais compatível com os equipamentos que a TV Câmara Aracaju 

possui; 

 

 

- Deve acompanhar os cabos de alimentação padrão Brasil. 

 

   Valor total médio do item: R$ 29.400,00 (vinte e novw mil e 

quatrocentos reais) 

  2   2 Baterias para 

câmera PXW-

X160 

Baterias para as câmeras Sony PXW-X160 

 

- Voltagem nominal: 14.4V; 

- Capacidade: 56Wh ou superior; 

- Composição: Íons de Lítio (Li-Ion / Lithium-Ion); 

- Indicador de LED para indicar a capacidade restante da bateria com um 

botão na própria bateria. 

- Referência: SONY BP-U60 

 

   Valor total médio do item: R$ 4.220,00 (quatro  mil duzentos e vinte 

reais) 

 

    3.2. Pedidos de informações ou esclarecimentos devem ser encaminhados através do email: 

cpl@aracaju.se.jeg.br. 

4 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

4.1. As empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar serão fornecedoras do(s) objeto(s) 

desta licitação, com os respectivos preços registrados na Ata que sucede ao procedimento licitatório e sujeitar-

se-ão ao disposto neste Edital e seus Anexos; 

4.2. Se a quantidade e/ou a qualidade dos objetos entregues não corresponder ao exigido neste Edital, o 

fornecedor será chamado para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, fazer a devida substituição, ou completar o 

total, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Legislação vigente, e ainda o cancelamento do 

processo; 

4.3. O detentor do segundo preço registrado só poderá fornecer a Câmara Municipal de Aracaju, quando 

esgotada a capacidade de fornecimento do primeiro e assim sucessivamente. 

5 – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
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5.1. A entrega dos objetos será feita de forma imediata, mediante solicitação e no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, em conformidade com a solicitação do 

Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju, na pessoa do seu Diretor ou 

funcionário designado, através de e-mail, nas condições estipuladas na proposta de preços; 

5.2. O recebimento dos objetos será feito por comissão ou funcionário designado pelo Departamento 

Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju, que poderá, junto ao fornecedor, solicitar a 

correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, ou até mesmo 

substituí-los por outros novos, no prazo máximo de 08 (oito) dias, contados da notificação do problema; 

5.3. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho pelo 

Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju; 

5.4. O vencedor de cada lote/item deste processo é obrigado a corrigir, remover ou substituir, totalmente às 

suas expensas, os objetos em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte 

com o objeto desta licitação, no prazo máximo de 08 (oito) dias da respectiva notificação; 

5.5. A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento 

indicadas no anexo I do edital e da proposta do fornecedor; 

5.6. O aceite ou aprovação do(s) produto(s) pela Câmara Municipal de Aracaju, não exclui a responsabilidade 

civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as 

especificações estabelecidas neste edital e seus anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se a Câmara 

Municipal de Aracaju as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor; 

5.7. A instalação (caso necessária) deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do objeto 

deste edital. 

6 – DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: 

6.1. A entrega do material será no almoxarifado da Câmara Municipal de Aracaju, localizado na Rua 

Itabaiana, 174 – Bairro Centro – Aracaju/SE 

6.2. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais ficará a cargo: 

 Provisoriamente, de funcionário designado pelo Departamento Administrativo Financeiro da Câmara 

Municipal de Aracaju, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; 

 Definitivamente, na entrega do material, momento no qual o responsável designado pelo 

Departamento Administrativo Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju, deverá proceder à 

avaliação de desempenho e o atesto da nota fiscal conferindo se todos os itens, valores e quantidades 

fornecidas estão em conformidade com a planilha.  

7 – PRAZO DE ENTREGA 

7.1. Prazo estimado para a execução do fornecimento: 30 (trinta) dias corridos a partir da assinatura da 

Ata/Contrato. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES  

8.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 

8.1.1. Emitir Requisição para entrega dos produtos; 

8.1.2. Promover, através do Departamento Administrativo Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju o 

acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos entregues, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo; 
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8.1.3. Notificar o licitante vencedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos; 

8.1.4. Proceder à verificação fornecimento dos produtos entregues, objetivando constatar a conformidade 

destes com as especificações constantes no Termo de Referencia, para posterior aceite; 

8.1.5. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.  

 

8.2. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

8.2.1. Fornecer os produtos no prazo fixado neste Termo; 

8.2.2. Entregar o material dentro das especificações contidas neste Termo de Referencia, em perfeitas 

condições de utilização, no local fixado no item 6 deste anexo, sem implicar em acréscimo no preço da 

proposta; 

8.2.3. Substituir, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, e sem qualquer ônus para a Câmara Municipal de 

Aracaju, os produtos, que após a entrega ou aceite, venha a apresentar defeitos de fabricação, desde que, para 

a sua ocorrência, não tenha contribuído por ação ou omissão a Câmara Municipal, sujeitando-se às 

penalidades cabíveis; 

8.2.4. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas; 

8.2.5. Manter, durante o período de fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste Edital; 

8.2.6. Responder pelas despesas relativas a impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, referentes 

ao objeto; 

8.2.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros em razão de 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

8.2.8. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) 

que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

8.2.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de Aracaju. 

9 – ESTIMATIVA DO VALOR 

9.1. O valor total estimado para a aquisição do material é de R$ 34.750,00 (trinta e quatro mil, setecentos e 

cinquenta reais), conforme estimativa constante nos autos do processo.  

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

10.1. O material será fornecido obedecendo as especificações da empresa vencedora nos quantitativos 

definidos; 

10.2. A Licitante vencedora será responsável pela entrega do material no almoxarifado da Câmara Municipal 

de Aracaju; 

10.3. A Licitante vencedora arcará com todos os encargos sociais, trabalhistas e tributários decorrentes do 

fornecimento e instalação (caso necessário). 

 

11 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Considerando que as despesas com a aquisição desses materiais correrão à conta do orçamento-programa de 

2020 da Câmara Municipal de Aracaju, obedecendo a seguinte classificação: 
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Unidade 

Orçamentária 

Atividade Elemento de 

Despesa 

Sub Elemento de 

Despesa 

Fonte de 

Recurso 

01101.010310001 2001 4.4.90.52.00 4.4.90.52.19 00 

01101.010310001 2001 3.3.90.30.00 3.3.90.30.26 00 

 

 

Responsável pela elaboração do termo de referência: 

 

Alexandra da Costa Brito 

Assessora de Comunicação Social (solicitante) 
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ANEXO II 

 

PROCURAÇÃO (Modelo) 

 

Ref.: PREGÃO ELETRONICO  Nº xx/20xx – Câmara Municipal de Aracaju ___________ 

 

OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em seu nome 

(nome, endereço/razão social, etc.)}. 

 

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado). 

 

OBJETO: Representar a Outorgante no PREGÃO ELETRÔNICO  Nº xx/20xx – Câmara Municipal de 

Aracaju. 

PODERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar documentos, assinar 

atas e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de julgamentos, firmar declarações, dar ciência 

e, especialmente, formular ofertas e lances de preços, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos enfim, 

assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato 

junto a este órgão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão Eletrônico n° 0x/20xx . 

 

_____________, _______de __________de 2020. 

 

 

______________________ 

NOME/CARGO 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

Ref.: PREGÃO ELETRONICO  Nº xx/20xx – Câmara Municipal de Aracaju  

 

____________________, inscrita no CNPJ n° __________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr.(ª) __________, portador da Carteira de Identidade n° ________e do CPF n° _______, 

DECLARA, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que 

cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade PREGÃO 

ELETRONICO  Nº xx/20xx da Câmara Municipal de Aracaju. 

 

___________________________________ 

(local e data) 

 

_______________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES (Modelo) 

 

 

Ref.: PREGÃO ELETRONICO  Nº xx/20xx – Câmara Municipal de Aracaju  

 

_________________, inscrita no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(ª) _______, portador da Carteira de Identidade nº ________e do CPF nº _______, DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

___________________________________ 

(local e data 

 

 

_______________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

 

 

(*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO ELETRONICO  Nº xx/20xx  

 

ANEXO V 

MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

À Câmara Municipal de Aracaju/Comissão Permanente de Licitação/ Pregão eletrônico 0xx/2020 . 

 

A Empresa [ Razão Social da Licitante ], através da presente, declara para os devidos fins, que tem pleno 

conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se 

encontra para a realização dos serviços a que se refere o Pregão Eletrônico 0xx/2020. 

 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 

_________________, em _______ de _____________ de 2020. 

 

 [ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


