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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 011308/2018
PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSOS N.º 20181240859207645

A FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA, com sede a Av. da Universidade,
2995, Área 3, Campus Universitário do Benfica, Fortaleza - CE; CNPJ: 05.330.436/0001-62, daqui
em diante denominada de Contratante, representada pelo seu Pregoeiro devidamente designado,
leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico,
cuja sessão pública será realizada na Internet:
1. DO TIPO: Menor Preço.
2. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral
2.1. REGIME: Empreitada por Preço Unitário.
3. DA BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; Decretos N.º 3.555/2000,
5.450/2005, 5.504/2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 6.204
de 05 de setembro de 2007, Lei nº 12.440/2011 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de
Junho de 1993, com suas alterações e do disposto no presente Edital e seus anexos.
4. OBJETO: Contratação de empresa para locação de equipamento de informatica destinada
aos alunos do Programa Educacional Brasileiro de Desenvolvimento para iOS – BEPiD
(Apple Developer Academy IFCE), de acordo com as especificações e quantitativos previstos nos
anexos I e I-A deste Edital.
4.1. APROVAÇÃO JURÍDICA
4.1.1. O presente Edital foi examinado e aprovado juridicamente, sendo todas as páginas visadas,
nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/1993 e do inciso IX do art. 30 do Decreto
n.º 5.450/2005
5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO
5.1. O Edital está disponível gratuitamente nos sítios www.fcpc.ufc.br e www.licitacoes-e.com.br.
5.2. O certame será realizado por meio do sistema do Banco do Brasil, sob o número 732059, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME
6.1. Recebimento das proposições de preços das 14 horas do dia 14/08/2018 às 10:00 horas do
dia 27/08/2018, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço mencionado no item 5.2 deste
Edital.
6.2. Sessão pública na internet para recebimento dos lances: aberta às 11:00 horas do dia
27/08/2018, no mesmo endereço: www.licitacoes-e.com.br.
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6.3. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será
observado o horário de Brasília/DF.
6.4. Na hipótese de não haver 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, salvo comunicação contrária do pregoeiro.
7. DO ENDEREÇO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
7.1. Setor de Licitação da FCPC, situado na Avenida da Universidade, 2995, Bairro Benfica,
Fortaleza – Ceará, CEP. 60020-181.
7.2. Conter no anverso do envelope o nome do pregoeiro, número do Pregão e o nome da
Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - FCPC.
8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1. As despesas decorrentes da contratação em face da presente licitação correrão do ACORDO
DE PARCERIA APPLE/IFCE/FCPC - APPLE DEVELOPER ACADEMY (3398.01.072).
9. DA PARTICIPAÇÃO
9.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema do
Banco do Brasil S.A. (www.licitacoes-e.com.br)
9.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio constante no subitem 5.2 deste
Edital.
9.2. Serão garantidas aos licitantes enquadrados como Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e as Cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei n° 11.488/2007, tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006, em seu Capítulo V – DO ACESSO AOS
MERCADOS / Das Aquisições Públicas.
9.3. Tratando-se de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas deverão declarar
no Sistema do Banco do Brasil o exercício da preferência prevista na Lei Complementar n°
123/2006.
9.4. A participação implica na aceitação integral dos termos deste Edital.
9.5. DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR:
9.5.1. Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras
em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação
de consórcios, qualquer que seja sua constituição.
9.5.2. Que tenha em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com procuração.
9.5.3. Que esteja sob processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, fusão,
cisão, incorporação e liquidação.
9.5.4. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
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9.5.5. Suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com a
Administração.
9.5.6. Declarada inidônea pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes desta condição.
9.5.7. Cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro técnico sejam funcionários
ou empregados públicos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal Direta ou Indireta.
9.5.8. Estrangeira não regularmente autorizada a comercializar no país.
9.6.9. Familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na
UFC/FCPC/IFCE, nos termos do art. 7º do Decreto 7.203/2010.
10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA
10.1. Os licitantes deverão enviar suas propostas eletrônicas até a data e hora designadas para a
abertura das mesmas, consignando o preço global do lote de acordo com o especificado neste
Edital.
10.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas eletrônicas por eles apresentadas, até
o término do prazo para recebimento.
11. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
11.1. Abertas as propostas, o pregoeiro fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das
mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação será fundamentada e registrada no sistema.
11.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais em seus valores
globais, incluídos todos os custos diretos e indiretos.
11.3. Serão desclassificadas os licitantes que apresentarem nas propostas preços totais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou manifestamente inexeqüíveis, assim entendido
aqueles que não demonstrem viabilidade para a perfeita execução do objeto a ser contratado ou
cujas propostas de preços sejam considerados excessivos, ou seja, manifestamente superiores ao
limite de preços do mercado, tomando-se como paradigma a “estimativa de valor” demonstrada
através de orçamento detalhado, contida no Termo de referência;
11.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro e somente
estas participarão da etapa de lances.
12. DA ETAPA DE LANCES
12.1. O pregoeiro dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 6.2, quando, então,
os licitantes poderão encaminhar lances.
12.2. Para efeito de lances, será considerado o valor global do lote.
12.2.1. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance
registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante.
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12.2.2. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
12.2.3. Na fase competitiva do pregão, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante
não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3
(três) segundos.
12.2.3.1. Os lances enviados em desacordo com o item 12.2.3 serão descartados automaticamente
pelo sistema.
12.2.3.2. A recepção de lances poderá ser encerrada sem considerar os intervalos mínimos
informados no item 12.2.3, em decorrência do fechamento aletoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, conforme previsto no item 12.5.1.
12.2.4. Os licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumem como firmes e verdadeiros suas propostas e lances.
12.3. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao pregoeiro nem aos
demais participantes.
12.4. No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema no decorrer da etapa competitiva, o
sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
12.4.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes,
através de mensagem no sistema, divulgando data e hora da reabertura da sessão.
12.4.2. Caso o sistema do pregão eletrônico fique inacessível por problemas operacionais
exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da
etapa competitiva do pregão, o certame licitatório será suspenso e somente retomado após a
comunicação aos participantes no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br
12.4.3. Incumbirá aos licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando unicamente responsáveis pelos ônus decorrentes da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão, inclusive no que tange ao subitem supra.
12.5. A etapa inicial de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro.
12.5.1. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o qual
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
12.6. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa.
12.6.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.
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13. DO LICITANTE ARREMATANTE
13.1. Encerrada a disputa, o licitante ARREMATANTE, deverá enviar no prazo máximo de 4
(quatro) horas após o encerramento da disputa, toda documentação solicitada para
habilitação, juntamente com a proposta de preços detalhada conforme arrematado, por meio
eletrônico, de forma digitalizada (arquivo no tamanho máximo de 10 megabytes), e-mail:
licitacao@fcpc.ufc.br ou através do nosso fax: (85) 3521.3416.
13.2.1. O não cumprimento da entrega da documentação e proposta, dentro dos prazos acima
estabelecidos acarretará na desclassificação, sendo convocado o licitante subseqüente, o qual
deverá encaminhar documentação e proposta, no mesmo prazo definido no item 13.1 deste
Edital, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
13.2.2. Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for
aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará o lance
subseqüente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de lance proposto que atenda a todas as
exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.
14. DA PROPOSTA COMERCIAL
14.1. A proposta deverá ser apresentada, em 1 (uma) via, original, em papel timbrado da licitante,
contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CGF – Inscrição Estadual,
endereço completo, número de telefone e fax, e-mail, número do Banco do Brasil S/A
(obrigatório), da agência e conta bancária ou boleto bancário de outras instituições
financeiras, de acordo com art. 53 da Lei 13.019/14, com os preços devidamente ajustados ao
menor lance, nos termos do anexo II deste Edital, com todas as folhas rubricadas e numeradas,
devendo a última folha vir assinada obrigatoriamente pelo representante legal do licitante citado na
documentação de habilitação, em linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
com as especificações técnicas, quantitativos, preço unitário e total, e ainda, marca, modelo e
referência, se existir e demais informações relativas ao material ofertado.
14.2. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão.
14.3. Atendidos todos os requisitos, ou seja, observados os prazos para fornecimento, as
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições
definidas neste Edital, será considerada vencedora a licitante que oferecer o menor preço;
14.4. Após a apresentação da proposta não caberá desistência.
14.5. Serão desclassificadas as propostas que:
14.5.1 Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;
14.5.2 Apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou
manifestamente inexeqüíveis, assim entendido aqueles que não demonstrem viabilidade para a
perfeita execução do objeto a ser contratado;
14.5.3 Cujos preços sejam considerados excessivos, ou seja, manifestamente superiores ao limite
de preços do mercado, tomando-se como paradigma a “estimativa de valor” demonstrada através
de orçamento detalhado, contida no Termo de referência;
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14.6 Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, o
de menor valor;
15. DA HABILITAÇÃO
15.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 14 deste Edital, a licitante detentora da
proposta ou do lance de menor valor, deverá encaminhar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços, a documentação
de habilitação prevista abaixo, para a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - FCPC,
Comissão de Licitação, no endereço Av. da Universidade, nº 2995, Benfica, Fortaleza/CE, CEP:
60.020-181;
15.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
15.2.1 Obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial,
todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos tanto para matriz como para
todas as filiais. O contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.
15.2.2 O documento obtido através de sítios oficiais, que esteja condicionado à aceitação via
internet, terá sua autenticidade verificada pelo pregoeiro, devendo ser emitida certidão e anexada
ao processo.
15.2.3 Caso haja documento redigido em idioma estrangeiro, o mesmo somente será considerado
se for acompanhado da versão em português, firmada por tradutor juramentado.
15.2.4 Dentro do prazo de validade. Na hipótese do documento não constar expressamente o prazo
de validade, este deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do Órgão emissor
que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o
documento será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
sua emissão, quando se tratar de documentos referentes à habilitação fiscal e econômicofinanceira.
15.3 PARA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES SERÁ EXIGIDA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA:
I – à habilitação jurídica;
II – à qualificação técnica;
III – à qualificação econômico-financeira;
IV – à regularidade fiscal e trabalhista;
V – ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVII do art.
78 da Lei n.º 8.666, de 1993;
15.3.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
15.3.1.1 Registro comercial ou Certificado de Microempreendedor Individual - MEI, no caso de
empresa individual
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15.3.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
15.3.1.3 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
15.3.1.4 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
15.3.1.5 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
15.3.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
15.3.2.1 Comprovação mediante apresentação de atestado (s), certidão (ões) ou declaração (ões),
de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação de forma satisfatória;
15.3.2.1.1 Essa comprovação se dá através de pessoa jurídica de direito público ou privado,
reconhecidamente idôneo(s), em papel timbrado e em nome do licitante.
15.3.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
15.3.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor judicial
da sede da pessoa jurídica ou certidão negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da
pessoa física.
15.3.3.2. Comprovação de que possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor estimado para a contratação.
15.3.3.2.1 As empresa com menos de 1 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência da
apresentação do balanço, mediante apresentação de balanço de abertura ou do último balanço
patrimonial levantado conforme o caso.
15.3.3.3. A licitante deverá apresentar Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) superiores a 1.
15.3.4 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de Inscrição na Secretaria da Fazenda Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou documento
comprobatório de isenção;
15.3.4.1 Prova de Regularidade para com a Secretaria da Fazenda Municipal, da Sede do Licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, dentro do prazo de
validade;
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15.3.4.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional, mediante apresentação e certidão
unificada, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente a todos tributos federais e à Dívida Ativa da
União – DAU, por elas administradas, inclusive contribuições previdenciárias;
15.3.4.3 Prova de Regularidade para com o FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, dentro
do prazo de validade;
15.3.4.4 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 – CLT, emitida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, dentro do prazo de
validade.
15.4. O licitante deverá apresentar documento, relativo ao cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 9.854/1999, conforme anexo III DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR.
15.5. Declaração em papel timbrado da empresa de ser Micro Empresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) na forma do Art. 11 do Decreto n.º 6.204/2007. (Anexo IV – Modelo);
15.6. OUTRAS DISPOSIÇÕES
15.6.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, esta deverá apresentar
todos os documentos exigidos para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que
estes apresentem alguma restrição, conforme determina o art. 43, da Lei Complementar 123, de
14/12/2006 e Decreto n.º 6.204/2007 de 05 de setembro de 2007;
15.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou
empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em
que o proponente foi declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da situação que deu causa à restrição;
15.6.3. A não regularização no prazo previsto no subitem anterior, implicará a decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;
16. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
16.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, observada todas
as condições definidas neste Edital e seus anexos.
16.2. Se a proposta de menor preço não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda a este Edital.
17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
17.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura das propostas,
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço licitacao@fcpc.ufc.br, informando o número
deste pregão e o Nome da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.
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17.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa
poderá impugnar o presente Edital, mediante petição por escrito, protocolizada no Setor de
Licitação da FCPC, sito na Av. Da Universidade nº 2995, Bairro Benfica, CEP 60.020.181 –
Fortaleza-CE.
17.2.1. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por
representante não habilitado legalmente.
17.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela área interessada, quando for o caso, decidir sobre a
petição de impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
17.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas.
18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18.1. Declarado o vencedor do presente PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá
manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso, em campo próprio do sistema, no
prazo de até 4 (quatro) horas úteis depois de declarado o vencedor, quando lhe será concedido o
prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolizadas no
Setor de Licitação da FCPC, no endereço constante no subitem 17.2 deste Edital. Os demais
licitantes ficam desde logo convidados a apresentar contra-razões dentro de igual prazo, que
começará a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata
dos autos.
18.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não
habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.
18.3. A falta de manifestação conforme o subitem 18.1 deste Edital importará na decadência do
direito de recurso.
18.4. Os recursos contra decisão do pregoeiro não terão efeito suspensivo.
18.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
18.6. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, no
endereço eletrônico constante no subitem 5.2 deste Edital.
19. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
19.1. A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso
contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.
19.2. À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da
autoridade competente, para fins de Homologação.
19.3. O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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20.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
20.2. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com
a FCPC, as sanções administrativas aplicadas à Licitante serão:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração;
20.3. O atraso injustificado na execução do objeto desta licitação, implicará multa correspondente a
0,33% por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso;
20.4. Na hipótese mencionada no subitem anterior, o atraso injustificado por período superior a 10
(dez) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas na
alínea c do item 20.2 e Cláusula Décima Quarta do Contrato.
20.5. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela FCPC ou
cobradas diretamente da licitante vencedora, administrativa ou judicialmente, e poderão ser
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas neste item.
20.6. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da FCPC.
20.7 Sempre que não houver prejuízo para a FCPC, as penalidades impostas poderão ser
relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.
20.8. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa
por parte da FCPC, na forma da lei.
21. DOS ILÍCITOS PENAIS
21.1 As infrações penais tipificadas na Lei n.º 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis
22. DA CONTRATAÇÃO
22.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a
assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que
solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
22.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação.
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22.3. Quando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatórias consignadas no Edital, ou
recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convidado outro licitante desde que respeitada a ordem
de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação,
assinar o contrato; ou
22.4. Revogar a licitação.
22.5. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condições aplicáveis
à contratação estão definidas no anexo V – “Minuta de Contrato”, parte integrante deste Edital.
22.6. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente, a execução
do objeto da presente licitação.
23. DA GARANTIA CONTRATUAL
23.1. Por se tratar de serviços para pronta entrega, ou seja, que não se exige obrigação futura, não
será exigida garantia contratual nos termo legais.
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade
competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer
reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.
24.2. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, vedada
a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente na proposta e na
documentação de habilitação.
24.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste Edital ou o não atendimento às solicitações
ensejará em DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO.
24.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se
trate de originais.
24.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-seão os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste Edital se iniciam e se vencem somente
em dia de expediente na FCPC.
24.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
24.8. O pregoeiro e a equipe de apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos neste
Edital, devendo OBRIGATORIAMENTE toda a documentação apresentada em processo de
fotocópia ser AUTENTICADA em Cartório.
24.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.
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24.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa.
24.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital
será o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará.

25. DOS ANEXOS
25.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I-A – DETALHAMENTO E QUANTITATIVOS DO LOTE 1
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART.º 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO

Fortaleza, 13 de agosto de 2018.

Prof. Francisco Antônio Guimarães
Presidente da FCPC
-Ordenador de Despesa-

Lorena Silva Rodrigues
Pregoeira da FCPC
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011308/2018
PROCESSOS N.º 20181240859207645
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

1. OBJETO:
O objeto desse termo de referência é a contratação de uma empresa especializada e em
fornecimento de equipamentos que realize serviços de locação de equipamentos especificados no
Anexo I-A desse termo de referência. A locação dos equipamentos será destinada para os alunos
do Projeto Apple Developer Academy, conforme definido no plano de trabalho, serão entregues
equipamentos individuais composto por Macbook Pro e iPhone, bem como todas as licenças de
softwares necessárias para desenvolvimento das atividades dos envolvidos no projeto.
O contrato deverá ter vigência até o fim da turma 2018/2019, ou seja, previsto até dezembro de
2019, com garantia em assistência técnica especializada, os equipamentos deverão ter seguro e a
empresa locatária deverá oferecer um suporte para as aberturas dos chamados para assistência.
2. APRESENTAÇÃO:
O Convênio e seu respectivo Plano de Trabalho firmado entre a Apple Computer Brasil e o
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE com a interveniência administrativa da
Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - FCPC oferecerão aos alunos e professores um
currículo abrangente, instalações com suporte necessário para capacitação e desenvolvimento de
aplicativos nas plataformas iOS, watchOS e tvOS, bem como metodologia e material de ensino.
O objeto do projeto é o desenvolvimento e a implantação do projeto de treinamento a nível
mundial, que consiste em treinamento para a criação de aplicações para dispositivos móveis da
Apple Computer Brasil, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará – IFCE.
As atividades serão divididas em duas etapas. A primeira etapa será de aulas teóricas e
práticas combinadas e, a segunda, atividades práticas de desenvolvimento de projetos que
resultem no desenvolvimento de aplicativos. As atividades em laboratório serão constantes. Os
aplicativos desenvolvidos serão publicados na App Store.
O projeto utiliza como metodologia a Aprendizagem Baseada em Desafios – ABD.
Os equipamentos locados pela FCPC e utilizados no projeto “Apple Academy IFCE” de modo
que seja possível: mantê-lo constantemente atualizado e oferecê-los a um preço promocional aos
alunos que tenham terminado a capacitação do Programa até o fim de forma satisfatória.
3. JUSTIFICATIVA:
O foco do projeto é ensino em desenvolvimento para a plataforma iOS, watchOS e tvOS, aos
quais rodam em dispositivos móveis da empresa APPLE, como o iPhone, AppleWatch e iPad,
AppleTV. Um pré-requisito para desenvolver aplicativos para essa plataforma é o uso do Ambiente
de Desenvolvimento Integrado (do inglês, I.D.E.) Xcode, que é um software feito pela própria
APPLE para a produção de aplicativos. Esse software, o Xcode, é disponibilizado apenas para o
sistema operacional OSX, e, portanto, é obrigatório o uso de equipamentos APPLE para
desenvolver aplicações móveis iOS.
Como o projeto é um projeto de longo prazo, com ciclos de dois anos para cada turma, e os
equipamentos ficam defasados rapidamente impossibilitando acompanhar a evolução das versões
dos softwares de desenvolvimento bem como do próprio S.O. em termos de performance, é mais
adequado o aluguel do que a aquisição.
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Como a quantidade de participantes e equipamento é grande, implicando em um alto valor
dos bens, a inclusão de um seguro, junto ao aluguel, torna-se essencial. O aluguel com inclusão de
seguro possibilita a reposição rápida do equipamento em caso de sinistros o que é importante/vital
para a qualidade do ensino dos participantes evitando que os mesmos fiquem sem equipamentos
para as suas atividades práticas. E visto que a metodologia utilizada no projeto tem como base a
implementação constante de aplicações (desenvolvimento) a reposição em tempo mínimo do
equipamento do aluno, neste caso, é fundamental para o seu aprendizado. O projeto baseia-se em
desenvolvimento de aplicações em grupo, e a ausência prolongada de um equipamento prejudica o
aprendizado não só um, mas também do seu grupo.
Faz parte do programa a formação empreendedora dos participantes do Programa. Para
tanto, ao fim da capacitação, o aluno tem a possibilidade de fazer a aquisição dos equipamentos
utilizados por ele durante o período que participou do programa. Dessa forma, ao ser formado na
tecnologia, ele poderá dar continuidade ao projeto por ele desenvolvido dentro do programa,
potencialmente como profissional autônomo ou tornando-o uma empresa. Os equipamentos são
instrumentos de trabalhos essenciais para esse objetivo. No final do curso o aluno tem possibilidade
de fazer a aquisição do equipamento utilizado por ele durante o curso diretamente da empresa
locatária. O valor simbólico estipulado para aquisição dos kit é definido pelo financiador do Projeto .
4. REGIME DE EXECUÇÃO:
O regime será por empreitada de preço global.
5. TIPO DE LICITAÇÃO:
Menor Preço.
6. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO
A primeira parcela correspondente a 35% do valor do contrato será paga 5 dias úteis após o
recebimento integral dos equipamentos. O valor estipulado em contrato para este serviço de
locação, deverá ser pago da seguinte forma: 35% do valor do contrato no segundo mês de locação
e 20% do valor do contrato será realizado no terceiro mês de locação e 10% no encerramento do
contrato. No preço final deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive frete
para execução do objeto. O valor máximo que a administração dispõe para a contratação deste
serviço é de R$ 890.000,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil seiscentos e trinta e quatro mil e
cinquenta e nove centavos).
Resumo:
35%
35%
20%
10%

5 dias úteis
60 dias
90 dias
Encerramento do contrato

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato deverá ter vigência até dezembro de 2019, podendo ser prorrogado caso as partes
acordem.

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO
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As despesas decorrentes dos serviços de locação serão provenientes da conta do Convênio
relativo ao Projeto Apple Developer Academy - APPLE /GPF 3398, os recursos deverão sair da
rubrica de Equipamentos, conforme previsto no Plano de Trabalho.
A classificação das despesas com a locação dos equipamentos na rubrica de "Equipamentos,
Bens de Informática" está conforme SEPIN/MCTI.
Este entendimento está baseado no artigo 25 do Decreto 5.906, de 26/09/2006
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/39448.html, transcrito abaixo:
"Art. 25. Serão enquadrados como dispêndios de pesquisa e desenvolvimento,
para fins das obrigações previstas no art. 8º, os gastos realizados na
execução ou contratação das atividades especificadas no art. 24, desde que
se refiram a:
I - uso de programas de computador, de máquinas, equipamentos, aparelhos e
instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, assim como
serviço de instalação dessas máquinas e equipamentos;
II - implantação, ampliação ou modernização de laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento;
III - recursos humanos diretos;
IV - recursos humanos indiretos;
V - aquisições de livros e periódicos técnicos;
VI - materiais de consumo;
VII - viagens;
VIII - treinamento;
IX - serviços técnicos de terceiros; e
X - outros correlatos.
§ 1º Excetuados os serviços de instalação, para efeito das aplicações
previstas no § 6º, os gastos de que trata o inciso I do caput deverão ser
computados pelos valores da depreciação, da amortização, do aluguel ou da
cessão de direito de uso desses recursos, correspondentes ao período da
sua utilização na execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento.
(§ 1º com redação dada pelo Decreto n.º 6.405, de 19/03/2008)"
9. ESCOPO DE FORNECIMENTO:
1. Requisitos de condições gerais
1.1. A Contratada é responsável por fornecer bens móveis em regime de locação, representados
por bens móveis, novos e em caixas lacradas, descritos e caracterizados no Anexo I-A deste
instrumento, referidos como “Equipamento” para uso exclusivo junto ao Programa Apple Developer
Academy, objeto da parceria IFCE, FCPC e APPLE.
1.2. A Contratada é responsável ainda por disponibilizar os equipamentos devidamente segurados
contra danos acidentais, exceto para a hipótese de derramamento de líquidos de qualquer
natureza, e contra furto qualificado, simples ou roubo, bem como manter vigente, às expensas, tal
cobertura de seguro, pelo período de duração do contrato.
1.3. A Contratada deverá entregar junto com os equipamentos uma apólice ou cópia do seguro dos
mesmos e de seus acessórios, com informações claras dos segurados e dos valores das franquias
para os casos de sinistros, conforme mencionado no item anterior.
1.4. A Contratada deverá proceder, às suas custas, a entrega dos equipamentos com todos os
seus acessórios, nos prazos acordados, no endereço indicado pela FCPC.
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1.5. A Contratado fornecerá a FCPC, no ato da entrega dos equipamentos documentos que
comprovem que os equipamentos estão em perfeitas condições de uso, bem como os documentos
que comprovem a garantia mínima de 1 (um) ano.
1.6. A FCPC poderá reter o pagamento caso a Contratada: não encaminhe a nota fiscal para o
endereço correto e em tempo hábil; deixe de apresentar os documentos exigidos no contrato ou
nele sejam constatadas quaisquer irregularidades, haja erro de faturamento ou divergência de valor;
tenha fornecido serviços irregulares ou existam pendências de responsabilidade da Contratada.
1.7. A FCPC poderá aumentar ou reduzir as quantidades de equipamentos, conforme Anexo I-A,
mediante solicitação por escrito, a ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, respeitando
as condições de remuneração estabelecidas pelo item 6.
2.

Obrigações da Contratada

2.1. Fornecer os equipamentos para locação na modalidade serviço, nas quantidades e específicos
mínimas contidas no Anexo I-A.
2.2. Instalar os respectivos equipamentos nos locais indicados pela FCPC.
2.3. A instalação dos equipamentos deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias apos a sua
assinatura do contrato.
2.4. A manutenção dos equipamentos contidos no Anexo I-A, de acordo com as correspondentes
especificações dos fabricantes, incluindo acessórios e pecas de reposição, sem custo adicional
para a FCPC.
2.5. Disponibilizar estrutura para atendimento de eventuais dúvidas dos locatários a fim de buscar
pronta solução de problemas técnicos.
2.6. Disponibilizar estrutura para atendimento de eventuais sinistros relacionados ao seguro dos
equipamentos, bem como a processos relacionados à assistência técnica.
2.7. Fornecer todos os equipamentos necessários para locação e todos os insumos necessários
para o bom andamento das atividades a serem desenvolvidas na FCPC.
2.8. Realizar as configurações iniciais, instalações de drives e as habilidades necessárias para o
bom funcionamento dos equipamentos.
2.9. Ao final do contrato, a Contratada se compromete a disponibilizar à venda dos 40 (quarenta)
Macbooks e 40 (quarenta) iPhones 7, conforme descrito no Anexo I-A do presente instrumento, a
Contratante ou a quem ela indicar, podendo ser pessoa física e/ou jurídica, ao valor total de R$
100,00 (cem reais) por equipamento.
3.

Responsabilidades da FCPC

3.1. Pagar conforme termos definidos no contrato.
3.2. Utilizar os equipamentos, objetos deste contrato, apenas para atividades relacionadas ao
projeto, de acordo com as características e instruções constantes dos respectivos manuais
técnicos, bem como das embalagens dos produtos.
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3.3. Manter e guardar as respectivas caixas e manuais, como se fossem seus, desde a retirada até
a efetiva devolução, ficando responsável pela conservação e obrigando-se a devolvê-la em perfeito
estado, ressalvado o desgaste natural, limpos e nas mesmas condições de uso que os encontrou
quando de recebimento.
3.4. Em caso de qualquer problema de software ou hardware nos equipamentos, sendo passível de
assistência técnica ou sinistro, a FCPC deverá contatar o locatário para encaminhá-los para
assistência técnica especializada do fabricante e/ou eventual substituição. Os equipamentos não
poderão ser analisados por qualquer outra empresa terceirizada, sendo função exclusiva da
assistência técnica especializada e autorizada do fabricante.
3.5. Utilizar os equipamentos de forma correta, não podendo os mesmos ser sublocados, cedidos
ou transferidos, total ou parcialmente, durante a vigência do contrato de locação, a terceiros que
não sejam alunos, professores ou funcionários da FCPC e IFCE, que esteja diretamente vinculados
ao Programa Apple Developer Academy.
3.6. Quando ceder os equipamentos, formalizará documento de cessão e responsabilidades pelo
uso dos equipamentos, assim como as implicações e consequências do usuário caso haja danos,
por mau uso, e resguardando a FCPC de que será restituída de quaisquer prejuízos.
3.7. Orientar os usuários sobre o uso dos equipamentos e suas utilizações dentro e fora do “Espaço
Apple Developer Academy”, seguindo os padrões de utilização oferecidos pela instituição, no
mesmo formato de utilização interna existente.
3.8. Fornecer estrutura elétrica e logica para a instalação dos equipamentos bem como o ambiente
apropriados para guarda-los de forma a garantir a integridade dos mesmos.
3.9. Em caso de problemas com os equipamentos, a FCPC poderá, a qualquer momento, solicitar à
Contratada que retire equipamento para manutenção, bem como a reposição do mesmo em até 10
(dez) dias úteis, nas mesmas especificações e sem prejudicar as operações realizadas pela FCPC.
4.

Entrega e devolução dos equipamentos

4.1. Os equipamentos locados serão entregues, pela contratada, no endereço indicado pela FCPC.
4.2. A entrega dos equipamentos será feita com a emissão, pela contratada, de Nota Fiscal de
Remessa, na qual serão discriminadas as quantidades de cada item e valores.
4.3. Nos casos de manutenção, permanecem os endereços de retiradas e entregas de novos
equipamentos de reposição, até a devolução do equipamento com problema.
4.4. Os custos de logística para retirada e entregas dos equipamentos são de total responsabilidade
da Contratada.
5.

Compra de equipamento

5.1. A Contratada e a FCPC manifestam a vontade comum de transacionarem a compra e venda
dos bens locados, relacionados no Anexo I-A.
5.2. A venda ocorrerá ao final do período de vigência do Contrato de locação.
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5.3. As partes acordam que ao final do contrato de locação, a FCPC, então locatária, ou quem ela
indicar, pagará pela aquisição dos 40 (quarenta) MacBooks e 40 (quarenta) iPhones 7, conforme
descrito no Anexo I-A do presente instrumento, mediante pagamento, pela FCPC, ou por quem ela
indicar, podendo ser mais de uma pessoa física e/ou jurídica, da quantia total de R$ 100,00 (cem
reais), por cada equipamento, cuja forma de quitação será acordada pelas partes, na ocasião da
transação.
5.4. Os trâmites de vendas dos equipamentos deverão ser feitos diretamente pela Contratada aos
interessados indicados pela FCPC.
5.5. A FCPC não participará dessa transação, somente nas indicações das pessoas que deverão
adquirir os equipamentos na final do período de locação.
6.

Remuneração

6.1. A Contratada será remunerada através de parcelas de acordo com o cronograma de
pagamento estipulado no Contrato, conforme itens do Anexo I-A, pelos equipamentos locados a
FCPC e de acordo com os prazos de pagamentos realizados pela FCPC.
6.2. Todos os pagamentos serão efetuados diretamente à Contratada, ou através do
estabelecimento bancário por ela indicado, mediante a apresentação de fatura mensal referente ao
serviço de locação.
6.3. Caso haja a adição de equipamentos ou aumento de consumo dos serviços, em comum
acordo a Contratada e a FCPC poderão alterar as quantidades, mantendo os valores fixos unitários
relacionados na Anexo I-A.
6.4. Incluem-se nos preços da locação mensal dos equipamentos todos os custos necessários à
sua execução, inclusive acessórios, manutenção, logística, transporte e impostos.

Fortaleza, CE, 07 de agosto de 2018
Termo de Referência Elaborado por: Prof. Antônio de Barros Serra
Original Aprovado por: Prof. Francisco Antônio Guimarães – Presidente da FCPC
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010208/2018
PROCESSOS N.º 2018821021157386
ANEXO I-A – Detalhamentos e Quantitativos do Lote 1
LOTE 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Itens e quantidades:
ITEM

TIPO DE EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

1

i Phone 7 32GB

40

2

Macbook PRO 13”
PN - MPXT2BZ/A
Processador Intel Core i5
8 GB memoria RAM LPDDR3
Armazenamento SSD 256 GB
Sem Touch Bar e com duas portas
USB-C

40

VALOR TOTAL DA LOCAÇAO

R$ 890.000,00

1. Os produtos acima descritos deverão ser novos e de primeiro uso.
2. Dependendo da complexidade da descrição do objeto ou do item, pode-se fazer
necessária a descrição da marca para melhor compreensão e identificação do que
queremos adquirir, no entanto, o licitante pode ofertar itens com especificações e
características similares, independente de marca.
3. Incluir no preço final ofertado todos os custos diretos e indiretos, inclusive frete, para
entrega
Itens e configurações:
Item 1: MacBook Pro Retina Apple 13” (ou superior)






Processador Intel Core i5 dual core de 7ª geração e 2,3 GHz (Turbo Boost de até 3,6 GHz)
Intel Iris Plus Graphics 640
8 GB de memória LPDDR3 de 2133 MHz
Armazenamento SSD de 256 GB
Duas portas Thunderbolt 3

Conteúdo da caixa
 MacBook Pro
 Carregador Apple
Av. da Universidade, 2995 - Benfica – Fortaleza – Ceará
Tel.: (85) 3521 3413 – Fax: (85) 3521 3416 - E-mail: licitacao@fcpc.ufc.br
CNPJ: 05.330.436/0001-62 - Inscrição Estadual: 06.840.206-6

Página 19

Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura
AV. DA UNIVERSIDADE, 2995 – BENFICA
CEP 60.020-181 – FORTALEZA-CEARÁ.
CNPJ 05.330.436/0001-62.
FONE (85) 3521.3413 - FAX (85) 3521.3416.
http://www.fcpc.ufc.br/ licitacao@fcpc.ufc.br




Cabo de alimentação
Plugue para tomada AC

Item 2: iPhone 7 32 GB
Capacidade
32 GB
Tamanho e peso
138,3 mm (5,44 pol.)
67,1 mm (2,64 pol.)



7,1 mm (0,28 pol.)
Peso: 138 gramas
Tela
Tela Retina HD



Tela LCD widescreen Multi-Touch com tecnologia IPS de 4,7 polegadas (na diagonal)



Resolução de 1334 x 750 pixels, 326 ppp




Proporção de contraste: 1400:1 (típica
Tela com ampla tonalidade de cores (P3)



Brilho máx. 625 cd/m2 (típico)



Pixels de duplo domínio para ângulos de visualização amplos



Revestimento resistente à impressão digital e oleosidade



Suporte à exibição simultânea de vários idiomas e caracteres



Zoom da Tela



Alcançabilidade
4

Resistência à água, respingos e poeira


Classificado como IP67 segundo a norma IEC 60529

Chip


Chip A10 Fusion com arquitetura de 64 bits



Coprocessador de movimento M10 integrado

Câmera
Câmera de 12 MP
Câmeras de 12 MP com lentes grande-angular e teleobjetiva
Abertura ƒ/1.8
Grande-angular: abertura ƒ/1.8
Teleobjetiva: abertura ƒ/2.8
Zoom digital até 5x
Zoom óptico; zoom digital até 10x
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Modo Retrato


Estabilização óptica de imagem



Lente de seis elementos



Flash True Tone de quatro LEDs



Panorama (até 63 MP)



Lente coberta com cristal safira



Sensor de retroiluminação



Filtro IV híbrido



Foco automático com Focus Pixels



Toque para ajustar o foco com Focus Pixels



Live Photos com estabilização



Captura de ampla tonalidade de cores para fotos e Live Photos



Mapeamento de tom local aprimorado



Detecção de rosto e corpo



Controle de exposição



Redução de ruído



HDR automático para fotos



Estabilização automática de imagem



Modo contínuo



Timer



Fotos com localização geográfica



Formatos da imagem capturada: HEIF e JPEG

Gravação de vídeo


Gravação de vídeo 4K a 30 qps



Gravação de vídeo HD de 1080p a 30 qps ou 60 qps



Vídeo HD de 720p a 30 qps



Estabilização óptica de imagem para vídeo



Zoom óptico; zoom digital até 6x (só para o iPhone 7 Plus)



Flash True Tone de quatro LEDs



Vídeo em câmera lenta de 1080p (120 qps) ou 720p (240 qps)



Vídeo em time-lapse com estabilização



Estabilização cinemática de vídeo (1080p e 720p)



Vídeo com foco automático contínuo



Detecção de rosto e corpo



Redução de ruído



Tira fotos em 8 MP enquanto grava em 4K
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Zoom durante a reprodução



Vídeos com localização geográfica



Formatos de gravação de vídeo: HEVC e H.264

Câmera FaceTime HD


Câmera de 7 MP



Gravação de vídeo HD de 1080p



Flash Retina



Abertura ƒ/2.2



Captura de ampla tonalidade de cores para fotos e Live Photos



HDR automático



Sensor de retroiluminação



Detecção de rosto e corpo



Estabilização automática de imagem



Modo contínuo



Controle de exposição



Timer

Touch ID
Sensor de impressão digital integrado ao botão de Início
Rede celular e wireless
Wi-Fi 802.11ac com MIMO
Tecnologia Bluetooth 4.2
NFC com modo leitura
Localização


A-GPS, GLONASS, Galileo e QZSS



Bússola digital



Wi-Fi



Celular



Microlocalização iBeacon

Chamada com vídeo


Chamada FaceTime com vídeo via Wi-Fi ou celular

Chamada com áudio


FaceTime com áudio



Voice over LTE (VoLTE)



Chamada Wi-Fi

6

6

Reprodução de áudio
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Formatos de áudio compatíveis: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (V2), AAC Protegido, MP3, PCM
Linear, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) e Audible
(formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+)



Limite máximo de volume configurável pelo usuário

Reprodução de vídeo


Formatos de vídeo compatíveis: HEVC, H.264, MPEG-4 Parte 2 e Motion JPEG



Espelhamento do AirPlay, fotos e saída de áudio e vídeo para Apple TV (2ª geração
7
ou posterior)



Compatibilidade com espelhamento de vídeo e saída de vídeo de até 1080p via Adaptador de
7
Lightning para AV Digital e Adaptador de Lightning para VGA (vendidos separadamente)



Use sua voz para enviar mensagens, definir lembretes e muito mais



Receba sugestões inteligentes no Mensagens, Mail e muito mais



Ative dizendo “E aí, Siri”



Ouça e identifique músicas

8

Siri

Botões e conectores externos
Início/Sensor Touch ID
Aumentar / Diminuir volume
Tocar / Silencioso
Botão lateral
Alto-falanteestéreo integrado
Microfone interno
Conector Lightning
Microfone interno
Alto-falante estéreo integrado
Energia e bateria
Bateria com até duas horas a mais de duração comparada ao iPhone 6s
Tempo de conversação com fones de ouvido sem fio:
até 14 horas em 3G
Tempo em repouso:
até 10 dias
Uso da Internet:
até 12 horas em 3G
até 12 horas em 4G LTE
até 14 horas em Wi-Fi
Reprodução de vídeo com fones de ouvido sem fio:
até 13 horas
Reprodução de áudio com fones de ouvido sem fio:
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Até 40 horas


Bateria de íon de lítio recarregável interna



Carga via USB do computador ou carregador

Sensores


Sensor de impressão digital Touch ID



Barômetro



Giroscópio de três eixos



Acelerômetro



Sensor de proximidade



Sensor de luz ambiente

Sistema operacional
iOS 11
Com novos recursos e funções que permitem fazer tudo com muita rapidez e facilidade, o iOS 11 deixa o
iPhone mais poderoso, pessoal e inteligente do que nunca.
Acessibilidade
Os recursos de acessibilidade ajudam pessoas com necessidades especiais a aproveitar ao máximo seu
novo iPhone 7. Ele vem com recursos para quem tem necessidades visuais, auditivas, físicas, motoras,
de aprendizagem e alfabetização, assim você pode aproveitar como nunca o dispositivo mais pessoal do
mundo. Saiba mais
Entre os recursos estão:


VoiceOver



Zoom



Lupa



Software TTY



Siri e Ditado



Digitar para a Siri



Controle Assistivo



Legendas Ocultas



AssistiveTouch



Falar Conteúdo da Tela

Apps incluídos
Câmera
Fotos
Saúde
Mensagens
Telefone
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FaceTime
Mail
Música
Wallet
Safari
Mapas
Siri
Calendário
iTunes Store
App Store
Notas
Contatos
iBooks
Casa
Tempo
Lembretes
Relógio
Bolsa
Calculadora
Gravação
Bússola
Podcasts
Watch
Dicas
Arquivos
Buscar iPhone
Buscar Meus Amigos
Ajustes
10

Apps gratuitos da Apple

Pages, Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, iTunes U e Clips vêm pré-instalados.
iMovie
Pages
Numbers
Keynote
iTunes U
GarageBand
Apple Store
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Apple TV Remote
iTunes Remote
Ideias Musicais
Clips
Fones de ouvido


EarPods com conector Lightning

Cartão SIM


Nano SIM

Classificação para aparelhos auditivos
iPhone 7 (Modelos A1660, A1778): M3, T4
Suporte a anexos do Mail
Tipos de documentos que podem ser visualizados
.jpg, .tiff, .gif (imagens); .doc e .docx (Microsoft Word); .htm e .html (páginas web); .key (Keynote);
.numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Pré-Visualização e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx (Microsoft
PowerPoint); .txt (texto); .rtf (rich text format); .vcf (informações de contatos); .xls e .xlsx (Microsoft Excel);
.zip; .ics
Requisitos do sistema


ID Apple (necessário para alguns recursos)




Acesso à Internet
Para sincronização com o iTunes em um Mac ou PC é necessário:
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Mac: OS X 10.9.5 ou posterior



PC: Windows 7 ou posterior



iTunes 12.5 ou posterior (baixe de graça do iTunes)

Requisitos ambientais


Temperatura operacional ambiente: 0 a 35 °C (32 a 95 °F)



Temperatura não operacional: -20 a 45 °C (-4 a 113 °F)



Umidade relativa: 5% a 95%, sem condensação



Altitude operacional: testada até 3.000 m (10.000 pés)

Idiomas
Suporte aos seguintes idiomas
Alemão, árabe, catalão, chinês (simplificado, tradicional, tradicional Hong Kong), coreano, croata,
dinamarquês, eslovaco, espanhol (América Latina, Espanha, México), francês (Canadá, França),
finlandês, grego, hebraico, hindi, holandês, húngaro, indonésio, inglês (Austrália, EUA, Reino Unido),
italiano, japonês, malaio, norueguês, polonês, português (Brasil, Portugal), romeno, russo, sueco,
tailandês, tcheco, turco, ucraniano, vietnamita
Suporte a teclado QuickType
Alemão (Alemanha, Áustria, Suíça), árabe (padrão moderno, Najdi), armênio, azerbaijano, bengali, bielorusso, búlgaro, catalão, cherokee, chinês simplificado (manuscrito, pincelado, Pinyin), chinês tradicional
(Cangjie, manuscrito, pincelado, Pinyin, Sucheng, Zhuyin), coreano, croata, dinamarquês, emoji,
eslovaco, esloveno, espanhol (América Latina, Espanha, México), estoniano, filipino, finlandês, flamengo,
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francês (Bélgica, Canadá, França, Suíça), galês, georgiano, grego, guzerate, havaiano, hebraico, hindi
(devanágari, transliteração), hinglish, holandês, húngaro, indonésio, inglês (Austrália, Canadá, EUA, Índia,
Reino Unido, Singapura), irlandês, islandês, italiano, japonês (Kana, Romaji), kannada, letão, lituano,
macedônio, malaiala, malaio, maori, marathi, norueguês, odiá, persa, polonês, português (Brasil,
Portugal), punjabi, romeno, russo, sérvio (cirílico, latino), suaíli, sueco, tailandês, tâmil (escrito,
transliteração), tcheco, telugo, tibetano, turco, ucraniano, urdu, vietnamita
Suporte a teclado QuickType com entrada de texto preditivo
Alemão (Alemanha, Áustria, Suíça), chinês (simplificado, tradicional), coreano, espanhol (América Latina,
Espanha, México), francês (Bélgica, Canadá, França, Suíça), inglês (Austrália, Canadá, Cingapura, EUA,
Índia, Reino Unido), italiano, japonês, português (Brasil, Portugal), russo, tailandês, turco
Siri nos seguintes idiomas
Alemão (Alemanha, Áustria, Suíça), árabe (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos), cantonês (China
continental, Hong Kong, Macau), coreano, dinamarquês (Dinamarca), espanhol (Chile, Espanha, EUA,
México), finlandês (Finlândia), francês (Bélgica, Canadá, França, Suíça), hebraico (Israel), holandês
(Bélgica, Holanda), inglês (África do Sul, Austrália, Canadá, EUA, Índia, Irlanda, Nova Zelândia, Reino
Unido, Singapura), italiano (Itália, Suíça), japonês, malaio (Malásia), mandarim (China continental,
Taiwan), norueguês (Noruega), português (Brasil), russo (Rússia), sueco (Suécia), tailandês (Tailândia),
turco (Turquia)
Idiomas do recurso Ditado
Alemão (Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Suíça), árabe (Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos,
Kuwait), cantonês (China continental, Hong Kong, Macau), catalão, coreano, croata, dinamarquês,
eslovaco, espanhol (Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Espanha, EUA,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai), finlandês,
francês (Bélgica, Canadá, França, Luxemburgo, Suíça), grego, hebraico, hindi (Índia), holandês (Bélgica,
Holanda), húngaro, indonésio, inglês (África do Sul, Arábia Saudita, Austrália, Canadá, Emirados Árabes
Unidos, EUA, Filipinas, Índia, Indonésia, Irlanda, Malásia, Nova Zelândia, Reino Unido, Singapura),
italiano (Itália, Suíça), japonês, mandarim (China continental, Taiwan), malaio, norueguês, polonês,
português (Brasil, Portugal), romeno, russo, sueco, tailandês, tcheco, turco, ucraniano, vietnamita,
xangainês (China continental)
Suporte a dicionário de definições
Alemão, chinês (simplificado, tradicional), coreano, dinamarquês, espanhol, francês, hindi, holandês,
inglês, italiano, japonês, norueguês, português, russo, sueco, tailandês, turco
Suporte a dicionário bilíngue
Alemão, chinês (simplificado), coreano, espanhol, francês, holandês, italiano, japonês, português, russo
Verificação ortográfica
Alemão, coreano, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, holandês, inglês, italiano, norueguês,
polonês, português, russo, sueco, turco
Conteúdo da caixa


iPhone com iOS 11



EarPods com conector Lightning



Adaptador de Lightning para conector de fones de ouvido de 3,5 mm



Cabo de Lightning para USB



Carregador USB



Documentação
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Exigência 1: A Contratada obriga-se a fornecer equipamento de acordo com as configurações
mínimas especificadas acima. Em caso de impossibilidade de fornecimento dos equipamentos com
as configurações mínimas, por quaisquer razões, fica o vencedor obrigado a fornecer equipamento
com configuração superior, sem custos adicionais.
DA REGULARIDADE DOS EQUIPAMENTOS
Exigência 1: Todos os equipamentos entregues, deverão ser homologados pela Anatel, possuindo
selo de certificação ou selo de identificação de produto homologado pela Anatel.
Exigência 2: As máquinas fornecidas deverão constar obrigatoriamente o número de marketing,
sendo aceitáveis somente as de número Macbook PRO 13”
PN - MPXT2BZ/A e iPhone 7 32GB = MN8Y2BR/A
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011308/2018
PROCESSOS N.º 20181240859207645

ANEXO II - CARTA PROPOSTA
Ào
Setor de Licitação da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 011308/2018
1. A empresa abaixo descrita, vem a esse conceituado órgão, apresentar para apreciação
proposta de preço para itens licitados.
2. Dados Empresariais:
 Razão Social:
 CNPJ e Inscrição Estadual:
 Endereço completo:
 Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio):
 Telefone, celular, fax, e-mail:
 Banco do Brasil S/A – (obrigatório ou boleto bancário de outras instituições
financeiras), agência e nº da conta corrente.
3.




Detalhes das Propostas:
Validade da Proposta:
Entrega:
Pagamento:

4. Formação do Preço
LOTE ______ (preencher com o número do lote)
ITEM

descrição
do
objeto UNIDADE
(características marca / modelo / MEDIDA
referência) (quando for o caso,
prazo de validade, garantia e
procedência)

DE QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

VALOR GLOBAL DO LOTE
5. Declarações:
DA GARANTIA: Declaramos que nossos produtos são de primeira qualidade, e que os bens serão
substituídos sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam de acordo com as
especificações e padrões de qualidade exigidos.
DOS PREÇOS: Declaramos que os preços ofertados são líquidos, nele incluídos todos os custos e
despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, inclusive todos os impostos,
taxas, encargos sociais, mão-de-obra e serviços, transporte, emolumentos, prêmios de seguro e de
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acidente de trabalho, materiais, taxa de administração, lucro, e outros decorrentes da obrigação
assumida ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
DA HABILITAÇÃO: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, conforme
previsto no inciso VII, do Artigo 4º da Lei nº 10.520 de 17 de junho de 2002, e que está ciente das
penalidades constantes do artigo 7º da referida Lei, assim como o previsto no Art. 28 do Decreto nº
5.450/2005 de 31 de maio de 2005.
DAS AMOSTRAS: Declaramos que o produto informado neste documento, nas amostras (quando
solicitadas), será o mesmo produto que será entregue ao comprador. Sendo assim, o produto
apresentado como amostra será o mesmo, em qualidade, compatibilidade e referência, não sendo
em hipótese alguma alterado.
DA CONCORDÂNCIA EDITALÍCIA: Declaramos que em atendimento do prescrito no inciso III do
Art. 30 da Lei 8.666/93, tomamos CONHECIMENTO de todas as informações e das condições para
o cumprimento das obrigações, objeto do referido edital.
DO IMPEDIMENTO: Até a presente data INEXISTEM fatos impeditivos para habilitação no presente
processo licitatório, e NENHUM fato supervenientemente à inscrição no SICAF ou à emissão dos
documentos de habilitação apresentados, declaramos que estamos cientes da obrigatoriedade em
declarar ocorrências posteriores.

Local e data
Assinatura do Representante Legal
(Nome e Cargo)
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011308/2018
PROCESSOS N.º 20181240859207645

ANEXO III - DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

Ào
Setor de Licitação da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 011308/2018

(Identificação do licitante), inscrito no CPF/CNPJ nº ____________, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre menores de dezoito anos e em qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Local e data
Licitante/Assinatura do Representante Legal
(Nome e Cargo)
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011308/2018
PROCESSOS N.º 20181240859207645
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)

........nome da empresa......., pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita
no CNPJ/MF sob o n.º ......(número completo)....., com sede no.....(endereço completo)....., na
pessoa do seu representante legal,............(nome do sócio, diretor ou procurador).........., CPF n.º
.....(número completo)......, RG n.º ......(número completo)......... declara, sob as penas da Lei, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º, bem como não incorre em quaisquer dos
impedimentos previstos no § 4º do mesmo artigo, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da
referida Lei.

Local e data
Assinatura do Representante Legal
(Nome e Cargo
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011308/2018
PROCESSOS N.º 20181240859207645

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ____ / 20____ FCPC
PROCESSOS N.º 20181240859207645

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E
CULTURA, E A ____________________,
ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE
NELE SE DECLARA.
A FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA situada na Av. da Universidade, 2995,
Benfica, Fortaleza, Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 05.330.436/0001-62 doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prof. Francisco Antônio Guimarães, Brasileiro,
portador da Carteira de Identidade nº 378700/SSP/CE, e do CPF nº 033.835.203-15, residente e
domiciliado em Fortaleza - CE, e a ___________________________________, com sede na
_________________________________, CEP: ___________, Fone: ______________, inscrita no
CNPJ sob o nº __________________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste
ato pelo __________________, (nacionalidade), portador da Carteira de Identidade nº
_____________, e do CPF nº __________________, residente e domiciliada(o) em (Município UF), na ____________________________________, têm entre si justa e acordada a celebração do
presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
1.1. O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico n° 011308/2018, e
seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002;
Decretos N.º 3.555/2000, 5.450/2005, 5.504/2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto nº 6.204 de 05 de setembro de 2007, Lei nº 12.440/2011 e subsidiariamente a Lei
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais
necessárias ao cumprimento de seu objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº
011308/2018, e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste
instrumento, independente de sua transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1. Constitui objeto deste contrato a locação de equipamento de informatica destinada aos
alunos do Programa Educacional Brasileiro de Desenvolvimento para iOS – BEPiD (Apple
Developer Academy IFCE), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I e
I-A deste Edital e na proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO
4.1. A entrega do objeto dar-se-á sob a forma integral nos termos estabelecidos na Cláusula
Décima do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
5.1. O valor contratual global importa na quantia de R$ __________ (___________).
5.2. Os preços são firmes e irreajustáveis por um período inferior a 12 (doze) meses da data da
apresentação da proposta.
5.3. Expirado o prazo estipulado no subitem anterior, os preços poderão ser reajustados desde que
solicitado pela Contratada, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, utilizando a
variação do índice acumulado da inflação, medido pelo IGP-M/FGV, nos últimos 12 meses
imediatamente anteriores ou fração inferior, proporcional referente ao primeiro ano do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. A primeira parcela correspondente a 35% do valor do contrato será paga 5 dias úteis após o
recebimento integral dos equipamentos, contados da data da apresentação da nota,fiscal/fatura
devidamente atestada pelo gestor do contrato, mediante crédito em conta corrente Banco do Brasil
S/A. em nome da contratada ou boleto bancário. O valor estipulado em contrato para este serviço
de locação, deverá ser pago da seguinte forma: 35% do valor do contrato no segundo mês de
locação e 20% do valor do contrato será realizado no terceiro mês de locação e 10% no
encerramento do contrato.
Resumo:
35%
35%
20%
10%

5 dias úteis
60 dias
90 dias
Encerramento do contrato

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver
de acordo com as especificações do anexo I e I-A do Edital do Pregão Eletrônico n° 011308/2018.
6.4. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de
reprografia, obrigatoriamente autenticada em Cartório. Caso a documentação tenha sido emitida
pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.
6.5. O pagamento será efetuado, obrigatoriamente, por transferência online, de acordo com
art. 53 da Lei 13.019/14. O licitante deverá apresentar conta no Banco do Brasil ou, em casos
de possuir conta em outra instituição financeira, boleto bancário.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos do ACORDO DE
PARCERIA APPLE/IFCE/FCPC - APPLE DEVELOPER ACADEMY (3398.01.072).
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1. O prazo de vigência será até dezembro/2019, podendo ser prorrogado.
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. Por tratar-se de bens para pronta entrega, não resultando obrigações futuras, não será exigida
garantia contratual nos termos legais.
CLAÚSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1. Quanto à execução:
10.1.1. O objeto contratual deverá ser executado conforme demanda encaminhada pela
Coordenação do Projeto, em conformidade com as especificações estabelecidas nos anexo I e I-A
do Edital (Termo de Referência).
10.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados
até 02 (dois) dias úteis após tais motivos apresentados e aceitos pela CONTRATANTE, não serão
considerados como inadimplemento contratual.
10.2. Quanto ao recebimento:
10.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade
do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
10.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação
da qualidade e quantidade do serviço executado, certificando-se de que todas as condições
estabelecidas foram atendidas e conseqüente aceitação das Notas Fiscais pelo Gestor do contrato,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
10.2.3. O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as
especificações do anexo I e I-A do Edital, deverá ser substituído no prazo de 2 (dois) dias, contados
da sua notificação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
11.2. No Ato de sua Assinatura e durante toda a execução contratual, manter-se em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
11.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões
limitados ao estabelecido no §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o
valor contratual.
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11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser argüido para
efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à
fiscalização ou acompanhar a execução deste contrato.
11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos,
encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal
empregado na execução deste contrato.
11.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em
que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
11.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de
defeito ou em desconformidade com as especificações do objeto, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da sua notificação.
11.8. Cumprir as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em
sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
11.9. Caberá a CONTRATADA providenciar a substituição de qualquer empregado que esteja a
serviço da CONTRATANTE, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da
CONTRATANTE.
11.10. Instalar os respectivos equipamentos nos locais indicados pela FCPC.
11.10.1. A instalação dos equipamentos deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias apos a
sua assinatura do contrato.
11.11. A manutenção dos equipamentos contidos no Anexo I-A, de acordo com as correspondentes
especificações dos fabricantes, incluindo acessórios e pecas de reposição, sem custo adicional
para a FCPC.
11.12. Disponibilizar estrutura para atendimento de eventuais dúvidas dos locatários a fim de
buscar pronta solução de problemas técnicos.
11.13. Disponibilizar estrutura para atendimento de eventuais sinistros relacionados ao seguro dos
equipamentos, bem como a processos relacionados à assistência técnica.
11.14. Fornecer todos os equipamentos necessários para locação e todos os insumos necessários
para o bom andamento das atividades a serem desenvolvidas na FCPC.
1.15. Realizar as configurações iniciais, instalações de drives e as habilidades necessárias para o
bom funcionamento dos equipamentos.
11.16. Ao final do contrato, a Contratada se compromete a disponibilizar à venda dos 40 (quarenta)
Macbooks e 40 (quarenta) iPhones 7, conforme descrito no Anexo I-A do presente instrumento, a
Contratante ou a quem ela indicar, podendo ser pessoa física e/ou jurídica, ao valor total de R$
100,00 (cem reais) por equipamento.
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11.17. A CONTRATADA é responsável por disponibilizar os equipamentos devidamente segurados
contra danos acidentais, exceto para a hipótese de derramamento de líquidos de qualquer
natureza, e contra furto qualificado, simples ou roubo, bem como manter vigente, às expensas, tal
cobertura de seguro, pelo período de duração do contrato.
11.11. A FCPC poderá aumentar ou reduzir as quantidades de equipamentos, conforme Anexo I-A,
mediante solicitação por escrito, a ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, respeitando
as condições de remuneração estabelecidas pelo item 6 do Anexo I deste Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através de Ordem de Fornecimento ou
instrumento equivalente.
12.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
o
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei n 8.666/1993 e suas
alterações posteriores.
12.3. Fiscalizar a entrega do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em
decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.
12.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da entrega do objeto
contratual.
12.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste
contrato.
12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
12.7. Utilizar os equipamentos, objetos deste contrato, apenas para atividades relacionadas ao
projeto, de acordo com as características e instruções constantes dos respectivos manuais
técnicos, bem como das embalagens dos produtos.
12.8. Manter e guardar as respectivas caixas e manuais, como se fossem seus, desde a retirada
até a efetiva devolução, ficando responsável pela conservação e obrigando-se a devolvê-la em
perfeito estado, ressalvado o desgaste natural, limpos e nas mesmas condições de uso que os
encontrou quando de recebimento.
12.9. Em caso de qualquer problema de software ou hardware nos equipamentos, sendo passível
de assistência técnica ou sinistro, a FCPC deverá contatar o locatário para encaminhá-los para
assistência técnica especializada do fabricante e/ou eventual substituição. Os equipamentos não
poderão ser analisados por qualquer outra empresa terceirizada, sendo função exclusiva da
assistência técnica especializada e autorizada do fabricante.
12.10. Utilizar os equipamentos de forma correta, não podendo os mesmos ser sublocados, cedidos
ou transferidos, total ou parcialmente, durante a vigência do contrato de locação, a terceiros que
não sejam alunos, professores ou funcionários da FCPC e IFCE, que esteja diretamente vinculados
ao Programa Apple Developer Academy.
12.11. Quando ceder os equipamentos, formalizará documento de cessão e responsabilidades pelo
uso dos equipamentos, assim como as implicações e consequências do usuário caso haja danos,
por mau uso, e resguardando a FCPC de que será restituída de quaisquer prejuízos.
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12.12. Orientar os usuários sobre o uso dos equipamentos e suas utilizações dentro e fora do
“Espaço Apple Developer Academy”, seguindo os padrões de utilização oferecidos pela instituição,
no mesmo formato de utilização interna existente.
12.13. Fornecer estrutura elétrica e logica para a instalação dos equipamentos bem como o
ambiente apropriados para guarda-los de forma a garantir a integridade dos mesmos.
12.14. Em caso de problemas com os equipamentos, a FCPC poderá, a qualquer momento,
solicitar à Contratada que retire equipamento para manutenção, bem como a reposição do mesmo
em até 10 (dez) dias úteis, nas mesmas especificações e sem prejudicar as operações realizadas
pela FCPC.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela coordenação do projeto, Prof.
Antônio de Barros Serra, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE,
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art.
67 da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem
prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades :
14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), no caso de atraso na
execução do objeto contratual até o 10º (décimo) dia, sobre o valor do Contrato.
b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento contratual superior a 10 (dez) dias, elevada para 20% (vinte por
cento), em caso de reincidência.
c) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da
execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE.
14.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas
previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
14.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a
CONTRATADA recolherá a multa por meio de depósito bancário na conta da FCPC, Banco do
Brasil S/A, Agência: 3653-6, Conta Corrente n.º 124.654-2 podendo ser substituído por outro
instrumento legal, em nome do Órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrada em processo
de execução.
14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
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15.1. A inexecução do total ou parcial deste contrato por quaisquer dos motivos constantes no art.
78 da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as
conseqüências previstas no art. 80 do mesmo diploma legal.
15.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso
prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII
do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenização de
qualquer espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1. A publicação do extrato do presente contrato será providenciada pela CONTRATANTE, no
Diário Oficial da União, como condição indispensável para sua eficácia, nos termos do parágrafo
único do art. 61 da Lei nº. 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1. Fica eleito o Foro do município de Fortaleza, Estado do Ceará, para dirimir quaisquer
questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera
administrativa.
E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria
Jurídica da CONTRATANTE, e do qual extraíram-se 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das
partes e pelas testemunhas abaixo.

___________________, _____ de _________, de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADO(A)

Testemunhas:
1. _________________________________

2._______________________________

(nome da testemunha 1)
RG:
CPF:

(nome da testemunha 2)
RG:
CPF:
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