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EDITAL Nº 004/2022  
 
 

A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC, por 

intermédio da Comissão de Seleção torna público, para conhecimento dos interessados que procederá 

à abertura de SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES MODO DE DISPUTA ABERTO, do tipo MENOR 

PREÇO UNITÁRIO, visando a AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, para atender às necessidades do projeto 

Parques Tecnológicos da Região Serrana - PTRS, cadastrado e gerenciado na FACC, conforme 

especificação detalhada no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, observando os  preceitos legais em 

conformidade com o Decreto 8.241/2014 e do Decreto Federal nº 10.024/2019, subordinado às 

condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
Esta Seleção Pública será regida pelo Decreto Federal 8.241/2014 com vistas ao atendimento dos 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da transparência, da 

eficiência, da competitividade, da busca permanente de qualidade e durabilidade e da vinculação ao 

instrumento convocatório. Os participantes desta Seleção Pública de Fornecedores terão como 

referencial de tempo obrigatoriamente o Horário de Brasília – DF. 

 
ATENÇÃO: Esta Seleção Pública será lançada no Portal Licitações-e do Banco do Brasil como PREGÃO 

ELETRÔNICO visto que a plataforma do Banco do Brasil ainda não está ajustada para a nova modalidade 

de compra instituída pelo Decreto 8.241/2014: Seleção Pública de Fornecedores, logo, não terá 

IMPUGNAÇÃO de edital e atenderá todas as demais regras da modalidade Seleção Pública descritas no 

Decreto. 

 
1. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

 
1.1. Data e horário do acolhimento das propostas: 28/07/2022– 08h. 

 
1.2. Data e horário de abertura das propostas: 04/08/2022, às 14h00min. 

 
1.3. Data e horário para início da etapa de lances: 04/08/2022, às 14:30h. 

 
1.4. Formalização de consultas: Licitação nº 951855 
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1.5. Endereço eletrônico: http://www.licitacoes-e.com.br 
 

1.6. Comprador: Diogo Tavares 
 

1.7. E-mail: compras@facc10.org.br 
 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

2.1. A presente Seleção será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Comprador e sua Comissão de Seleção, mediante a inserção 

e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constantes da página 

eletrônica do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br/aop ou www.bb.com.br. 

2.3. Maiores informações sobre o presente processo poderão ser obtidas através do e-mail 

compras@facc10.org.br ou pelo telefone (21) 2141-7518, no horário das 8h00min às 12h e das 

13h30min às 17h. 

2.4. A cópia do Edital e seus anexos poderão ser retirados via internet, no sítio oficial da Fundação, 

www.facc10.org.br.  
 

3. OBJETO/ CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

3.1. O objeto da presente Seleção Pública visa a AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS do tipo Menor Preço 

Unitário, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência e demais anexos deste 

edital. 

3.2. Em caso de divergência entre as especificações técnicas/quantitativos do objeto descritas no 

portal do Licitações-e do Banco do Brasil e as constantes deste Edital, prevalecerão as do edital e seus 

anexos. 

 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1. A despesa com a execução do objeto desta Seleção Pública é estimada em R$ 121.900,00 (cento 

e vinte um mil e novecentos reais), à conta dos recursos consignados no Projeto FAPERJ, intitulado 

Parques Tecnológicos da Região Serrana – PTRS, no Termo de Outorga processo e-26/010.002064/2019 

– Ref. 290.061/2019. 
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5. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES BANCO DO BRASIL 

 
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da Seleção deverão dispor de 

chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 

S.A., sediadas no país. 

5.2. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 

qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 

FACC, devidamente justificada. 

5.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou da 

FACC responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

5.4. O credenciamento para acesso ao sistema é de inteira responsabilidade do fornecedor ou de 

seus representantes legais, e cabe aos mesmos efetuar o cadastramento com dados corretos e 

atualizados, atentando para a indicação do endereço eletrônico para melhor comunicação com a 

empresa. 

5.4.1. Obs.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 

www.licitacoes- e.com.br/aop ou www.bb.com.br, opção “Sala de Disputa > Acesse Aqui”. 

5.5. O credenciamento do Fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

5.6. Como requisito para participação na Seleção, o Fornecedor deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

prevista no Edital. 

 
6. DA PARTICIPAÇÃO 

 
6.1. Poderão participar da presente seleção os interessados que atenderem a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, com atuação em ramo 

pertinente e compatível com o objeto a ser selecionado, na data da abertura do certame. 
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6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no presente 

processo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

6.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou 

empresa de pequeno porte, será assegurado à mesma o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da FACC, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de certidões negativas ou 

positivas com efeito de negativas. 

6.2.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 

facultado à FACC convocar os participantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato ou, ainda, revogar a Seleção. 

6.3. É admitida a participação de empresas estrangeiras neste processo de seleção pública. 

6.4. As empresas estrangeiras deverão ter, na data da sessão, representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente. 

6.5. Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em 

uma ou mais situações a seguir: 

6.5.1. Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.5.2. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela FACC ou por 

qualquer órgão da Administração Pública; 

6.5.3. Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública 

motivada pelas hipóteses previstas no art. 88 da Lei Federal nº 8.666/93; 

6.5.4. Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera da Administração Pública; 

6.5.5. Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

6.5.6. Estejam enquadrados em uma das hipóteses previstas pelo art. 9º da Lei Federal nº 

8.666/93 c/c art. 34 do Decreto Federal 8.241/2014; 
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6.5.7. Estejam proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da 

Lei nº 9.605/98. 

6.6. As hipóteses de subcontratação de serviço para o fornecimento dos serviços descritos neste 

edital somente terão validade mediante prévia consulta e autorização expressa da FACC. 

7. PROPOSTA 
 

7.1. O fornecedor deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até 

a data e horário marcado para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a 

fase de recebimento de propostas. 

7.2. Caberá ao Fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante toda a sessão 

pública da Seleção, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.3. A participação no processo de compra dar-se-á pela digitação da senha privativa da empresa e 

subsequente encaminhamento das propostas de preços que ocorrerá a partir do dia da sua publicação 

e divulgação conforme a legislação vigente até a abertura da sessão do certame, exclusivamente por 

meio eletrônico. 

7.4. A proposta de preços deverá conter: 

7.4.1. Prazo de validade da proposta: mínimo de 30 dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

7.4.2. O prazo de entrega dos equipamentos é de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da 

data do recebimento da ordem de fornecimento a ser emitida pela FACC; 

7.4.3. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, 

tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste processo de 

compra, nada mais sendo lícito pleitear a este título; 

7.4.4. Razão social, CNPJ, endereço completo, número de telefone e fax, endereço eletrônico, 

bem como número de sua conta corrente, nome do banco e respectiva agência onde deseja 

receber seus créditos; 

7.4.5. Preço unitário e total, de forma clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer 
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outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

7.4.6. O preço deverá ser cotado em Real, e com, no máximo, 02 casas depois da vírgula; 

7.4.7. A empresa deverá indicar em sua proposta a marca/modelo do material ofertado, 

apenas uma marca por item, detalhando o material de forma completa. Não será aceita a 

descrição “conforme edital”, por exemplo; 

7.4.8. Deverão estar incluídas na proposta, todas as despesas, frete, tributos e demais 

encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste processo de compra, nada mais 

sendo lícito pleitear a este título. 

7.5. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

do Edital   e as especificações técnicas ali previstas, bem como a simples participação neste processo 

implica aceitação de  todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes. 

7.6. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização dos serviços será interpretada 

como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a empresa pleitear acréscimo após a 

abertura das propostas. 

7.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da empresa, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

7.8. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus 

Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento, bem como, serão desclassificadas as propostas cujo valor seja manifestamente 

inexequível. 

 
8. ABERTURA 

 
8.1. A abertura da sessão pública desta Seleção Pública ocorrerá na data e na hora indicadas no 

preâmbulo deste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Comprador  

a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

8.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
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documentação relativa ao certame. 

8.3. Aberta a sessão, serão divulgadas as propostas de preços recebidas, e poderão ser dados os 

lances, observando-se a legislação pertinente, e o regramento constante do Edital. 

8.4. 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 endereço eletrônico, desde que não haja comunicação do 

Comprador em contrário. 

8.5. A comunicação entre o Comprador e os interessados ocorrerá EXCLUSIVAMENTE mediante 

troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.6. Até 02 dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, serão aceitos pedidos de 

esclarecimentos via e-mail no endereço eletrônico compras@facc10.org.br. 

 
9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
9.1. O Comprador verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

9.2. Somente os Fornecedores com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 
10. FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
10.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos Fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. 

10.2. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor. 

10.3. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

10.4. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 
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valor do menor lance registrado. 

10.7. Se ocorrer a desconexão do Comprador no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessíveis aos Fornecedores, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

10.8. No caso de a desconexão do Comprador persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

10.9. O encerramento da etapa de lances da sessão pública será antecedido por aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá um período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual os participantes poderão 

continuar ofertando lances. 

10.10. Findo o período de tempo randômico, será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.11. Antes de anunciar o vencedor, o Comprador poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contrapropostas diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que 

seja obtido preço melhor, e assim decidir sobre sua aceitação. 

10.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Comprador acerca da aceitação do 

lance de menor valor. 

10.13. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Comprador verificará a conformidade da 

proposta classificada em primeiro lugar com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, 

a regularidade da habilitação do autor da proposta e o cumprimento, na forma do Decreto Federal nº 

8.241/2014. 

 
11. BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
11.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

11.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 
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prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do proponente mais bem 

classificado e, se atendidas  as exigências deste edital, ser contratada. 

11.1.2. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

11.1.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/2006, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida 

Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

11.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

11.1.5. Na hipótese da não-contratação, nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei 

Complementar nº 123/2006, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 

12. NEGOCIAÇÃO 
 

12.1. O Comprador poderá encaminhar contraproposta diretamente ao proponente que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação. 

12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

proponente. 

 
13. JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 
13.1. Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e 

condições  estabelecidas neste Edital e Anexos. 

13.2. As especificações e o valor do objeto ofertado pelo arrematante, bem como a documentação 

de habilitação (item 14) deverão ser enviadas através do e-mail compras@facc10.org.br, em até 24 
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(vinte e quatro) horas após o encerramento da etapa de lances e negociação, atualizada em 

conformidade com os lances ofertados. 

13.3. O proponente que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

13.4. O Comprador examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 

objeto. 

13.5. O Comprador poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da FACC 

ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

13.6. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do proponente, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

13.7. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao 

autor da proposta de menor preço. 

13.8. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se o arrematante desatender as 

exigências deste edital, o Comprador examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

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

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital, com convocação do Fornecedor respectivo 

para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, assinar o Contrato ou emitir Ordem de 

Compra/Serviço. 

13.9. Homologada a Seleção pela autoridade competente, será expedido Contrato ou Ordem de 

Compra/Serviço. 

13.10. O adjudicatário que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

injustificadamente deixar de assinar o Contrato ou, ainda, descumprir a respectiva Ordem de 

Compra/Serviço, estará sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

 
14. HABILITAÇÃO 

 
14.1. A documentação relativa à habilitação jurídica (Art. 19, Decreto n. 8.241/2014) consistirá em: 
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14.1.1. Cédula de identidade dos representantes legais; 

14.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

14.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no 

caso de sociedades comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, no caso de sociedades por ações; 

14.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

14.2. A documentação referente à regularidade fiscal (Art. 20, Decreto n. 8.241/2014) consistirá em: 

14.2.1. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

14.2.2. Prova de Regularidade fiscal com a FAZENDA FEDERAL NACIONAL, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa), 

expedida conjuntamente 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente todos os créditos tributários federais à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta n° 175, de 02/10/2014; 

14.2.3. Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual (sede do fornecedor); 

14.2.4. Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal (sede do fornecedor); 

14.2.5. Certidão de Regularidade junto ao FGTS; 

14.3. A documentação referente à qualificação técnica (Art. 21, Decreto n. 8.241/2014) consistirá na 

apresentação de no mínimo 01(um) atestado de capacidade técnica, declaração ou certidão, emitida 

por pessoa  jurídica de direito público ou privado, comprovando que o arrematante executou atividades 

compatíveis em características com o objeto desta Seleção Pública, ou seja, fornecimento de 

Equipamentos eletrônicos, com boa avaliação por parte do cliente. 

14.4. A documentação referente à qualificação econômico-financeira (Art. 22, Decreto n. 

8.241/2014) consistirá na apresentação de certidão negativa de falência ou de recuperação judicial e 

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

Clicksign f424c792-b1aa-40e2-87fd-6ef2e7a4ba2b



12 

  

 
Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 

Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 
CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: compras@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479  

expedida no domicílio da pessoa física. 

14.5. Declaração de domicílio bancário para cadastramento dos dados bancários do proponente. 

14.6. Declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela 

administração pública (Art. 19, V, Decreto 8.241/2014). 

14.7. Proposta comercial discriminada, expressa em moeda corrente nacional, devendo incluir todas 

as despesas com encargos ficais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto, 

devidamente corrigidos após o encerramento dos lances. A proposta deverá ser assinada pelo seu 

representante legal, redigida em português, de forma clara, não podendo ser manuscrita nem conter 

rasuras. 

14.8. A documentação de habilitação deverá ser enviada através do e-mail compras@facc10.org.br, 

em até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da etapa de lances e negociação, atualizada em 

conformidade com os lances ofertados. 

14.8.1. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da  tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 

também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

14.8.2. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 

documentos. 

14.8.3. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz. 

14.8.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

14.8.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
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decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará 

ao Comprador convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação. 

14.9. O Comprador verificará, ainda, sob pena de inabilitação: 

14.9.1. A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU junto ao sítio do Portal da Transparência, no sítio 

www.portaltransparencia.gov.br. 

14.9.2. A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no 

Portal da  CNJ, no sítio www.cnj.jus.br. 

14.9.3. Se na composição societária existe servidor com vínculo junto a Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Computação Científica – FACC ou Laboratório Nacional de Computação 

Científica - LNCC. 

14.10. Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do proponente em 

qualquer das consultas anteriores, no que se refere à FACC, o mesmo será inabilitado. 

14.11. Demais documentos 

14.11.1. ANEXOS II, III, IV, V e VI devidamente assinados por representante legal da empresa. 

14.11.2. A não remessa desses documentos poderá acarretar na INABILITAÇÃO do Fornecedor. 

14.11.3. A autenticidade dos documentos exigidos e enviados poderá ser confirmada pelo 

Comprador e Comissão de Seleção. 

 
15. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
15.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo de Seleção Pública deverão ser enviados 

ao  Comprador até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço compras@facc10.org.br. 

15.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá impugnar, na forma eletrônica, o ato convocatório desta Seleção Pública. 

15.3. Caberá ao Comprador manifestar-se sobre o pedido de esclarecimento ou decidir sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento, pelo Comprador, do 
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pedido de esclarecimento ou da impugnação. 

15.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimento e as impugnações apresentados fora dos 

prazos estabelecidos.  

 
16. RECURSOS 

 
16.1. Declarado o vencedor, o Comprador abrirá prazo de 24 horas, durante o qual qualquer 

proponente poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recurso. 

16.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Comprador a adjudicar o objeto ao 

proponente  vencedor. 

16.3. O Comprador examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando- a, 

em campo próprio do sistema. 

16.4. O proponente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 

em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais proponentes, desde logo, 

intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do 

término do prazo da recorrente. 

16.5. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, 

o proponente interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 

16.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Comprador serão 

apreciados pela autoridade competente. 

16.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

16.8. O recurso interposto, não terá efeito suspensivo, ressalvada a hipótese de manifestação 

expressa do Comprador neste sentido. 

16.9. Para a microempresa ou a empresa de pequeno porte, a abertura da fase recursal em relação 

ao resultado do certame ocorrerá após o transcurso dos prazos de regularização fiscal de que tratam o 

art. 4º, § 4º do Decreto nº 8.538/2015. 
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17. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

 
17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Comprador, salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

17.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório (Art. 27 do Decreto n.º 5.450, 

de 31 de maio de 2005). 

17.3. A publicidade, em jornal de grande circulação, do extrato do resultado da Seleção Pública, com 

indicação do número da Seleção em referência, gênero sucinto do objeto, nos termos da lei, poderá 

ser substituída por publicação no sítio oficiais do órgão gerenciador, devendo o endereço eletrônico ser 

o mesmo da divulgação do edital. 

 
18. INSTRUMENTAÇÃO DA COMPRA 

 
18.1. Homologada a Seleção pela autoridade competente, a FACC emitirá Contrato ou Ordem de 

Compra/Serviço, visando o objeto selecionado. 

18.2. O Fornecedor vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para 

assinar o  Contrato ou 2 (dois) dias, para declarar o recebimento da Ordem de Compra/Serviço. Este 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do Fornecedor vencedor, 

durante o transcurso do prazo referido, devidamente justificada, a ser analisada e aprovada pela FACC. 

18.3. A recusa injustificada do vencedor em assinar o Contrato ou declarar o recebimento da Ordem 

de Compra/Serviço dentro do prazo estabelecido, bem como seu descumprimento, poderá sujeitar o 

Fornecedor às penalidades previstas no item 21 deste Edital. 

18.4. A ordem de fornecimento poderá ser cancelada pela FACC nas seguintes hipóteses: 

18.4.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de 

uma das  hipóteses prevista pelo art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

18.4.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, formalizado por documento 

fundamentado e assinado pelo Contratante e pelo Contratado; 

18.4.3. Judicialmente, nos termos da legislação. 
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19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
19.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias  pós a entrega do objeto, mediante a 

apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo recebedor do bem 

e/ou serviços. 

19.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta, não se 

admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais e da matriz. 

19.3. O pagamento não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações. 

19.4. Constatando o Contratante qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura, esta 

será devolvida à Contratada, a fim de que a mesma proceda às devidas correções, sendo que o prazo 

de pagamento será contado a partir da reapresentação do documento corrigido. 

19.5. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em conta e instituição bancárias 

indicadas pelo Fornecedor em sua proposta de preços. 

19.6. A conta informada deverá ser de titularidade da empresa Contratada, sendo inviável o depósito 

em conta de titularidade de pessoa física vinculada ou não à empresa, bem como inviável o pagamento 

através de qualquer outra forma que não o depósito bancário. 

 
20. FORMA DE ENTREGA 

 
20.1. O objeto selecionado deverá ser entregue de acordo com as especificações do Edital, à custa da 

empresa contratada, no local estipulado neste Edital, em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura 

do Contrato ou recebimento da Ordem de Compra/Serviço pelo Fornecedor vencedor, prazo este 

prorrogável por igual período, com a devida justificativa da Contratada, a ser avaliada pela Comissão de 

Seleção. 

20.2. Local de Entrega: Rua Afrânio Melo Franco, 333 – 313 - Quitandinha, Petrópolis/RJ – 25.651-

000. 

20.3. Constatando-se a inobservância dos prazos de entrega ora estipulados, a Contratante estará 

livre para rescindir o Contrato ou cancelar a Ordem de Compra/Serviço, sem prejuízo de aplicação das 

sanções cabíveis. 
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20.4. Caso seja detectado que o objeto entregue não atende às especificações técnicas definidas no 

Termo de Referência, poderá o Contratante rejeitá-lo integralmente ou em parte, obrigando-se a 

Contratada a providenciar a substituição do objeto não aceito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação das sanções previstas no item 21 deste Edital. 

20.5. Caso o produto apresente defeitos de fabricação e/ou funcionamento durante o prazo de 

garantia estabelecido, a Contratada será responsável pelo recolhimento do equipamento defeituoso e 

encaminhamento para prestação de assistência técnica, bem como responsável pela devolução à 

Contratante do equipamento reparado, arcando com os respectivos custos das operações. 

 
21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
21.1. O Fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

Contrato ou atestar o recebimento da Ordem de Compra/Serviço, deixar de entregar documentação 

exigida no edital, apresentar documentação falsa,  ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato ou da Ordem de Compra/Serviço, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, estará sujeito às 

seguintes sanções, garantido o direito à ampla defesa: 

21.2. Multas: 
21.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do Contrato ou Ordem de 

Compra/Serviço, por dia de atraso; 

21.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato ou Ordem de 

Compra/Serviço, em caso de inexecução parcial; 

21.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato ou Ordem de 

Compra/Serviço, em caso de inexecução total; 

21.3. Impedimento de participar de seleções públicas da FACC e de contratar com a referida 

instituição, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

21.4. No caso de aplicação de qualquer das sanções aqui previstas, caberá apresentação de recurso 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

21.5. No caso de aplicação da sanção de multa, a mesma será cobrada administrativamente, 

mediante notificação via Correio, e deverá ser recolhida na forma descrita no documento. 
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21.6. A multa será cobrada judicialmente em caso de não recolhimento na forma e prazo 

estabelecidos na notificação. 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1. A presente Seleção não importa necessariamente em contratação, podendo a FACC revogá-la, 

no todo ou em parte, por razões de interesse da Fundação, derivadas de fato superveniente 

comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado, tudo sempre disponibilizado no sistema para conhecimento dos Fornecedores 

participantes. 

22.2. A FACC poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas 

ou para sua análise. 

22.3. A critério da FACC, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado 

economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado. 

22.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo, sendo que a falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão 

do Contrato ou da Ordem de Compra/Serviço, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

22.5. É facultado ao  Comprador, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase do processo, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

22.6. Os Fornecedores intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Comprador, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

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

proposta. 

22.8. As normas que disciplinam esta Seleção Pública serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da FACC, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

22.9. As decisões referentes a este processo seletivo poderão ser comunicadas aos proponentes por 
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qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, constituindo meio lícito de prova. 

22.10. É obrigatória a indicação, pelo Fornecedor, da marca e da garantia do material a ser fornecido, 

sendo que a não indicação implicará na desclassificação do lote. 

22.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Comprador, com devido suporte de 

Assessoria Jurídica, Comissão de Seleção e autoridade superior. 

22.12. A participação do Fornecedor nesta Seleção implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

22.13. Caberá ao Fornecedor interessado em participar desta Seleção Pública: 

22.13.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 

por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da Seleção 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros; 

22.13.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo de Seleção, 

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
23. DO FORO 

 
23.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro de Petrópolis/RJ, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da 

Constituição Federal. 

 
Petrópolis, 25 de julho de 2022. 

 
Diogo Tavares  
Comprador 
 
 
 

Francisco Roberto Leonardo  
Diretor Geral 

 
Alexandre Leib Grojsgold  
Diretor Técnico

          
 

Flávio Barbosa Toledo  
Coordenador do Projeto
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ANEXOS 

 
 

ANEXO I – Termo de Referência 
 

ANEXO II – Modelo de Proposta Financeira 
 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital. 

 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de atendimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal 

 ANEXO V - Modelo De Declaração De Enquadramento – ME/EPP 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 17 (dezessete) Notebooks, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA 

O interesse por esta aquisição dá-se pela adequação do espaço que acomodará a equipe do  parque 

Tecnológicos da Região Serrana – PTRS que permitirá a implementação de ações que viabilizarão a 

parceria público-privada da região. 

3. CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE 

Item Especificação Quantidade Marca/Modelo 
de Referência  

Valor 
unitário 

estimado 

1 

Notebook 
Processador Intel® Core™ i7-1165G7 (12MB 

Cache, 2.80 GHz)| Windows 11 Home 64 
(Português BR) | NVIDIA GeForce® MX350 
2GB GDDR5 | 16 GB (8 GB Soldado DDR4 

3200MHz + 8 GB SO-DIMM DDR4) 
3200MHz|  512 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 

| Tela 14.0” (1920X1080) ou superior - 12 
meses de garantia. 

17 LENOVO/V14 R$ 7.170,58 
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4. PRAZO PARA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O material deverá ser entregue na Rua Afrânio Melo Franco, 333 – 313 – Quitandinha, 

Petrópolis/RJ – 25.651-000, em até 15 dias, a partir do recebimento da Ordem de fornecimento. 

4.2. O material será avaliado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Ordem de 

fornecimento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade conforme especificações no 

Termo de Referência e na proposta. 

4.3. O material poderá ser rejeitado, quando em desacordo com as especificações constantes no 

Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo de aplicação das penalidades. 

5. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

5.1. O valor global estimado para aquisição dos materiais será na ordem de R$ 121.900,00 (cento e 

vinte um mil e novecentos reais). 

5.2. O valor informado acima é estimativo e não indica qualquer compromisso futuro para a 

Contratante. Somente será realizado o pagamento do material efetivamente entregue de acordo com as 

especificações estabelecidas nesse Termo de Referência. 

6. FONTE DE RECURSO 

As despesas decorrentes da presente Seleção Pública correrão à conta dos recursos consignados no 

Projeto FAPERJ, intitulado Parques Tecnológicos da Região Serrana - PTRS, no Termo de Outorga processo 

e-26/010.002064/2019 - Ref. 290.061/2019. 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será realizado em até 15 dias após o recebimento do material, através de 

transferência bancária, exceto caso haja algum erro, ou, ausência de algum dado/informação necessária 

ao pagamento pretendido. 

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura apresentada deverá conter expressamente os elementos necessários e 

essenciais do documento, tais como: 

a) A data de Emissão; 
b) Prazo de Validade; 
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c) Os dados do Contrato e do órgão Contratante 
d) O período de Prestação dos Serviços 
e) O valor a pagar; e 
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 
7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
8. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HABILITAÇÃO 

8.1. Habilitação jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades 

comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso de sociedades 

por ações; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; e 

d) declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração 

pública. 
8.2. Regularidade Fiscal: 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede 

do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; e 

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, que comprove situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
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8.3. Qualificação Técnica 

Apresentação de no mínimo 01(um) atestado de capacidade técnica, declaração ou certidão, emitida por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o arrematante executou atividades 

compatíveis em características com o objeto desta Seleção Pública, ou seja, fornecimento de 

Equipamentos eletrônicos, com boa avaliação por parte do cliente. 

8.4. Econômico-financeira 

Apresentação de certidão negativa de falência ou de recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física. 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Será considerada vencedora a proposta de menor preço, que deverá ser apresentada no certame a ser 

realizado na modalidade Pregão Eletrônico, além de atender a todos os requisitos do Termo de 

Referência. 

10. FUNDAMENTAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

Nos termos do Decreto Federal nº 8.241/2014 (Dispõe sobre a aquisição de bens e a contratação de obras 

e serviços pelas fundações de apoio) e subsidiariamente, no que for cabível, nos termos do Decreto 

Federal nº 10.024/2019 (Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a 

aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e 

dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.) e 14.133/2021 

(Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

10.1. Fica a cargo dos interessados a responsabilidade de tomar conhecimento de todos os 

esclarecimentos, atas, comunicados, recursos, decisões e quaisquer outras comunicações, devidamente 

publicados no site da Fundação na área de Editais (www.facc10.org.br). 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A FACC, mediante simples comunicação, poderá, a qualquer tempo, alterar padrões, critérios, 

parâmetros e normas, mediante substituições e/ou supressões, desde que não alterem o objeto deste 

Termo de Referência.  
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
 

Ref.: 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 04/2022 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO 
CIENTÍFICA (FACC) 
 
Nº LICITACOES-E: 951855 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
 
Nome da empresa: 
CNPJ: 
Endereço Completo:          
Telefone/E-mail:  
 
Objeto: Fornecimento de Notebook, Processador Intel® Core™ i7-1165G7 (12MB Cache, 2.80 GHz)| 

Windows 11 Home 64 (Português BR) | NVIDIA GeForce® MX350 2GB GDDR5 | 16 GB (8 GB Soldado DDR4 

3200MHz + 8 GB SO-DIMM DDR4) 3200MHz|  512 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe | Tela 14.0” (1920X1080) 

ou superior - 12 meses de garantia.  

 
QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 

 
PREÇO TOTAL  

17 R$ .................. R$.................... 

Marca/Modelo:  
 

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros, e 
todas as demais despesas necessárias. 
 
PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL:  Até 15 (quinze) dias, contados a partir do envio da Ordem de 
Fornecimento. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias corridos.  
 
 
Local e data  
                           

_____________________________________ 
    Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 
 
 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

Número: 04/2022 - 951855 

 

(empresa).................................................................................., neste ato representada por (nome do 

responsável ou representante legal)..........................................................., abaixo assinado, DECLARA: 

 

1. inteira submissão às cláusulas e condições relacionadas no instrumento convocatório e anexos 

da Seleção Pública - Modo de Disputa Aberto – Pregão Eletrônico n° 04/2022-FACC; 

2. inteira submissão aos preceitos legais que regem esta Seleção Pública; 

3. Que inexiste qualquer fato impeditivo à nossa habilitação, bem como que não estamos 

declarados suspensos, impedidos ou inidôneos em nenhum órgão da Administração Pública, tampouco 

inscritos em qualquer cadastro nacional que registre tal condição; 

4. Que propõe o fornecimento de material/prestação de serviços objeto da Seleção pelos preços 

indicados na proposta anexa, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e 

asseverando que, em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá este último. 

5. Que o prazo de validade da proposta apresentada é de .......... dias e o prazo de entrega do 

material e/ou serviço é de até ......................................... dias. 

6. Que o representante legal da empresa, autorizado a assinar o Contrato ou receber Ordem de 

Compra/Serviço é: 

NOME: 

IDENTIDADE: 

CPF: 

 

Cidade/Estado, ................... de .............................. de 2022. 
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......................................................................................... 

(assinatura do representante legal) 

 

 

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

(empresa).................................................................................., neste ato representada por (nome do 

responsável ou representante legal)................................................................. abaixo assinado, DECLARA 

para os devidos fins que, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, não possui em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos de idade exercendo 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos de idade 

exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade. 

 

Cidade/Estado, ................... de .............................. de 2022. 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................... 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3º E NÃO INCURSÃO NOS 
IMPEDIMENTOS DO § 4º DO MESMO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 – ME/EPP 

 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que a proponente ............................................................................. 

CNPJ nº.........................................., enquadra-se na definição do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/06, 

pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta Lei e que, para tanto, atende suas 

condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes de seu § 4º. 

 
 
 
 
 
 

Cidade/Estado, ................... de ...................................... de 2022. 
 
 
 
 
 
 

......................................................................................... 
(assinatura do representante legal) 
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Assinaturas

Francisco Roberto Leonardo
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Assinou em 26 jul 2022 às 09:49:26

Alexandre Leib Grojsgold

CPF: 262.370.327-20
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Log

26 jul 2022, 09:46:32 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 criou este documento número f424c792-b1aa-40e2-87fd-6ef2e7a4ba2b. Data

limite para assinatura do documento: 25 de agosto de 2022 (09:41). Finalização automática após

a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

26 jul 2022, 09:46:56 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

dirgeral@facc10.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Francisco Roberto Leonardo .

26 jul 2022, 09:46:56 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

alexandre@facc10.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Alexandre Leib Grojsgold.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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26 jul 2022, 09:46:56 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

fbtoledo@lncc.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Flávio Barbosa Toledo.

26 jul 2022, 09:49:26 Francisco Roberto Leonardo  assinou. Pontos de autenticação: email dirgeral@facc10.org.br (via

token). CPF informado: 386.665.457-04. IP: 152.84.249.10. Componente de assinatura versão

1.317.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

26 jul 2022, 09:59:33 Flávio Barbosa Toledo assinou. Pontos de autenticação: email fbtoledo@lncc.br (via token). CPF

informado: 350.604.504-06. IP: 200.20.100.52. Componente de assinatura versão 1.317.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 jul 2022, 08:43:11 Alexandre Leib Grojsgold assinou. Pontos de autenticação: email alexandre@facc10.org.br (via

token). CPF informado: 262.370.327-20. IP: 187.95.56.200. Componente de assinatura versão

1.317.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 jul 2022, 08:46:38 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

diogo.tavares@facc10.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Diogo da Silva Tavares e CPF 139.441.047-65.

27 jul 2022, 08:47:58 Diogo da Silva Tavares assinou. Pontos de autenticação: email diogo.tavares@facc10.org.br (via

token). CPF informado: 139.441.047-65. IP: 200.20.100.97. Componente de assinatura versão

1.317.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 jul 2022, 08:49:09 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o

documento número f424c792-b1aa-40e2-87fd-6ef2e7a4ba2b.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f424c792-b1aa-40e2-87fd-6ef2e7a4ba2b, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 27 de julho de 2022. Versão v1.13.0.
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