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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO 051/2021 

 PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

CONECTIVIDADE ALUNO/ PROFESSOR COM CHIP DEDICADO 

 

 

 

1.1.       O   Município  de   Goiana  pessoa   jurídica  de   direito   público   interno,  com   CNPJ/MF   n° 

10.150.043/0001-07, sediado Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, nesta cidade; por intermédio da 
Secretaria Municipal de Educação e Inovação, torna público para o conhecimento dos interessados 

que, no período de 04 de maio de 2021 a 12 de maio de 2021, mediante a presente CHAMAMENTO 

PÚBLICO 004/2021 PARA COTAÇÃO DE PREÇOS, estará recebendo cotações de preços para 
instruir processo licitatório, conforme os critérios especificados a seguir. 

 

 

2.1. Em vista da peculiaridade do objeto e a dificuldade de encontrar no mercado empresas que 
atendam a nossa necessidade, visando cumprir a legislação que rege a matéria e instruir o 

procedimento de Pregão Eletrônico a ser instaurado. 
 

 

3.1 O presente Procedimento Administrativo de cotação de preço eletrônica será conduzido pela 

Secretaria de Educação e Inovação que receberá as cotações através do email: 

educagoiana@gmail.com ou por via escrita a ser entregue diretamente na Sede desta Secretaria, sito à 

Rua da Praia, s/n - Centro - Goiana-PE. 
 

4.1. O objeto da presente Chamada Pública é a obtenção de Cotação de Preços para instruir 

Processo licitatório, visando a contratação de solução de tecnologia que viabilize a conectividade 

gerenciada e controlada para que alunos e professores possam acessar as plataformas educacionais 
digitais definidas pela gestão da Rede Municipal de Ensino do Município de Goiana-PE, conforme 

especificações e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos. 

 
4.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser entregues pelo email:educagoiana@gmail.com ou por 

escrito diretamente endereçado à Secretaria de Educação e Inovação, sito a rua da Praia, s/n Centro - 

Goiana -PE, durante todo o período fixado para recebimento das propostas que ficam ajustados da data 
da publicação deste aviso até o dia 12 de maio de 2021 ás 16:00hs. 

 

 

5.1 Poderão Participar desta Chamada Pública toda e qualquer empresa que detenha qualificação 

técnica e pertença ao ramo de atividade do objeto a ser licitado 

 
5.2 Não poderão participar da Chamada Pública: 

 

5.2.1 Empresas que não sejam do ramo pertinente ao objeto especificado no Termo de Referência e,m 

1. DO PREÂMBULO 

2. DA JUSTIFICATIVA 

3. DA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

4. DO OBJETO 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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anexo; 

5.2.2 Que tenha incorrido nas sanções previstas no inciso IV do artigo 87 e artigo 88 da Lei 8.666/93, 
pela prática de irregularidades em processos licitatórios ou que estejam impedidos de contratar com a 

Administração Pública, mesmo temporariamente; 

 

5.2.3 Empresas que tenham seu quadro servidores, empregados ou sócios que tenham vínculo com a 

Prefeitura Municipal de Goiana por concurso público ou cargo de livre nomeação ou ainda sejam 

parentes de servidores efetivos, comissionados ou contratados do município de Goiana. 

 

 

06.1 A Cotação de Preços será apresentada devidamente preenchida, em uma única via, sem emenda, 

rasura, entrelinha ou ressalva, em papel com identificação da proponente, com todas as páginas 
numeradas, rubricadas e a última datada e assinada pelo representante legal da proponente e, contendo 

obrigatoriamente, o que segue: 

 

a) Referência expressa de que o objeto a se refere à Chamada Pública; 

b) Nome, CPF e nº da Identidade do representante legal da empresa que está ofertando os preços; 

c) Discriminação completa do objeto conforme o Termo de Referencia em anexo; 

d) Indicação do preço unitário e total do item ofertado, expresso em real, entendido preço total como 

sendo o preço unitário multiplicado pela quantidade ofertada, com valores de até 02 (duas) casas 

decimais; 

e) Valor total do projeto, expresso em real e por extenso. 

f) Todas as folhas do projeto deverão estar rubricadas, exceto a última, que será assinada com 

identificação pelo representante legal ou por seu preposto legalmente estabelecido. 

g) A ausência de qualquer especificação exigida poderá acarretar no não recebimento da cotação; 

 

06.2 No preço de aquisição fixado em cada cotação, deverá ser considerado todas as despesas que 

incidem sobre o fornecimento em questão, tais como: frete, embalagens, encargos e quaisquer outras 
necessárias para o fornecimento do produto, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, 

risco e responsabilidade da empresa a ser contratada. 

 

06.3 Não serão levadas em consideração quaisquer outras vantagens não previstas neste Edital ou no TR. 

 
06.4 O preço de aquisição é fixo e irreajustável, não sendo admitida, posteriormente, qualquer 

justificativa para qualquer acréscimo  com cotação válida no mínimo por 60(sessenta) dias. 

 

 

07.1. A Administração poderá revogar o presente chamamento, por conveniência administrativa ou 

interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao interessado direito à indenização, salvo 

em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei. 
 

07.2. O interessado no chamamento é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados . 

 
07.3. O interessado no chamamento intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá 

fazê-lo no prazo determinado pelo Departamento de Compras, sob pena de não ser aceita. 

 
07.4. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Departamento de Compras do 

Município de Goiana ou pela autoridade a ela superior. 

 
07.5. A participação do interessado neste chamamento implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

06. DA APRESENTAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS 

07. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   
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07.6. O foro Designado para Julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 

da comarca de Goiana. 

 

Goiana, 04 de maio de 2021. 

 

 
José Fernando Veloso Monteiro 

 Secretário de Educação e Inovação  

Portaria 016/2021 
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