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nais que, em razão de contratos com empresas públicas e sociedades de economia mista, na forma prevista no artigo 215 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da Sanemar, que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos 
praticados.
Parágrafo Décimo Terceiro– As penalidades previstas nesta Cláusula também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.
Parágrafo Décimo Quarto– A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e 
a defesa prévia.
Parágrafo Décimo Quinto– A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os 
fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo 
valor, se for o caso.
Parágrafo Décimo Sexto– Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
Parágrafo Décimo Sétimo– A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa prévia.
Parágrafo Décimo Oitavo– A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Parágrafo Décimo Nono– Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser 
apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.
Parágrafo Vigésimo– Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da partici-
pação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer ente ou entidade da Admi-
nistração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a entidade sancionadora enquanto perdurarem os efeitos 
da respectiva penalidade.
Parágrafo Vigésimo Primeiro– As penalidades serão registradas pela Sanemar, que também deverá informar os dados relativos às sanções 
por ela aplicadas aos CONTRATADOS de forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que trata os artigos 22 e 23 da Lei 
Federal nº 12.846/2013.
Parágrafo Vigésimo Segundo– Aplicam-se a esta licitação as normas de direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993.
Parágrafo Vigésimo Terceiro– Aplicam-se também as sanções previstas na Lei Federal nº 12.846/2013, salvo as previstas nos incisos II, III e IV 
do caput do art. 19 da referida Lei.
Parágrafo Vigésimo Quarto – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela CONTRATANTE, sem 
que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco 
por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.
Parágrafo Vigésimo Quinto – Diante da inexistência de Manual de Procedimentos para Aplicação de Sanções da Sanemar, as sanções adminis-
trativas e demais penalidades observarão o disposto no presente edital e respectivo instrumento contratual.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ao) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Comarca de Maricá para dirimir qualquer litígio decorrente da presente Ata de Registro de Preços que não possa ser 
resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordados em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta  Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.
Maricá, 08 de setembro de 2021.
FILLIPE MARINS DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
WELLINGTON GEOVANI ALVES
AS DISTRIBUIDORA DA FAMÍLIA LTDA - ME
TESTEMUNHA__________________________ 
TESTEMUNHA__________________________

Maricá, 17 de setembro de 2021.
ERRATA –ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021 – Referente ao processo Administrativo 
2711/2021. Publicado no JOM | nº 1214 | Ano XIII | 13 de setembro de 2021, página 29.
Na Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão eletrônico nº 004/2021 que tem como objeto Aquisição de Material de Consumo e Perma-
nente:
Onde se lê: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD MARCA V A L O R 
UNIT.

VALOR TOTAL

72 Papel para impressão formatado, tipo: sulfite, 
apergaminhado, ofício, tamanho (c x l): 297 x 210 
mm, gramatura: 75 g/m2, cor: branco. Embalagem 
com 500 fls.

Papel A4 bran-
co RESMA

E m b a l a -
gem

1428 N E E D S 
PAPER 

R$ 18,90 R$ 26.989,20

TOTAL R$ 28.989,20

Leia-se: 
ITEM ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD MARCA V A L O R 

UNIT.
VALOR TOTAL

72 Papel para impressão formatado, tipo: sulfite, 
apergaminhado, ofício, tamanho (c x l): 297 x 210 
mm, gramatura: 75 g/m2, cor: branco. Embalagem 
com 500 fls.

Papel A4 bran-
co RESMA

E m b a l a -
gem

1.200 N E E D S 
PAPER 

R$ 18,90 R$ 22.680,00

TOTAL R$ 22.680,00

ERRATA –ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021 – Referente ao processo Administrativo 
2711/2021. Publicado no JOM | nº 1215 | Ano XIII | 15 de setembro de 2021, página 13.
Na Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão eletrônico nº 004/2021 que tem como objeto Aquisição de Material de Consumo e Perma-
nente:
Onde se lê:

d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do 
valor da que tiver sido inicialmente imposta; 
f) deve ser aplicada, após regular processo administrativo, segundo 
os seguintes parâmetros:
I- Quando se tratar de multa moratória:
a)0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calcula-
do sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 
9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso;
b)0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, quando 
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite máximo de 20%.
II - Quando se tratar de multa compensatória: 
a) até 10% em caso de inexecução parcial do objeto pela CONTRA-
TADA ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte 
inadimplida; 
b) até 20% do valor calculado sobre o valor total da contratação, pela 
inexecução total.
 III – Quando se tratar de multa administrativa, de caráter sanciona-
tório: 
a) Será aplicada pelas infrações cometidas e descumprimento das 
obrigações contratuais acessórias, não possuindo caráter compen-
satório. 
b) Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade, 
inclusive pode ser cumulada multa moratória com multa compensa-
tória, nos termos do art. 83 §2° da Lei 13.303/2016 e observará os 
seguintes percentuais:
a) b.1) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às par-
celas não executadas; 
b) b.2) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro 
do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre 
o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho. 
c) deverá respeitar o limite do artigo 412 do Código Civil Brasileiro. 
d) poderá ser descontada da garantia do Contrato, se houver previsão 
de garantia.
Parágrafo Nono– As multas porventura aplicadas serão considera-
das dívidas líquidas e certas, ficando a CONTRATANTE autorizada 
a descontá-las das garantias prestadas, e caso estas sejam insufi-
cientes ou não exista previsão contratual, dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobrá-las judicialmente, 
servindo para tanto, o instrumento contratual como título executivo 
extrajudicial.
Parágrafo Décimo– A penalidade de suspensão temporária de par-
ticipação em licitação e impedimento de contratar com a Sanemar, 
prevista na alínea “a”, do Parágrafo primeiro, deve ser aplicada, após 
regular processo administrativo, pelo prazo não superior a 5 (cinco) 
anos, segundo os seguintes parâmetros: 
a) Período mínimo de 6 (seis) meses se não assinar o contrato/ata 
de registro de preços ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
b) Período mínimo de 6 (seis) meses se deixar de entregar a docu-
mentação exigida para o certame;
c) Período mínimo de 6 (seis) meses se ensejar o retardamento da 
execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
d) Período mínimo de 6 (seis) meses se não mantiver a sua proposta, 
salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justifi-
cado; 
e) Período mínimo de 1 (um) ano se falhar na execução contratual, 
der causa à inexecução total ou parcial do contrato, sem motivo jus-
tificável;
f) Período mínimo de 2 (dois) anos se comportar-se de forma inidô-
nea, apresentar documento falso, fraudar a licitação ou praticar atos 
fraudulentos na execução do contrato;
Parágrafo Décimo Primeiro– A penalidade de suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Sane-
mar, prevista na alínea “c”, do parágrafo terceiro, deve ser aplicada, 
após regular processo administrativo, pelo prazo não superior a 2 
(dois) anos, segundo os seguintes parâmetros: 
a) Período mínimo de 6 (seis) meses se o licitante/contratado faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no 
prazo devido. 
b) Período mínimo de 1 (um) ano se após ter sido advertido, não 
manter as condições de habilitação na licitação durante a vigência 
do contrato ou de pagamento exigidos como condição à obtenção do 
recibo de adimplemento; 
c) Período mínimo de 6 (meses) meses na ocorrência de qualquer 
outra infração legal ou contratual não prevista no parágrafo primeiro.
Parágrafo Décimo Segundo– As sanções previstas no parágrafo ter-
ceiro poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissio-
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ITEM DESCRIÇÃO UNID VAL.UNID M A R -
CA 

VALOR TOTAL

9 Borracha apagadora escrita, material: borracha, comprimento: 50 mm, largura: 35 
mm, altura: 10 mm, cor: branca, características adicionais: capa plástica protetora. 

UNID R$ 0,94 KIT 29,14

61 Lápis preto, material corpo: madeira, diâmetro carga: 2 mm, dureza carga: hb, for-
mato corpo: cilíndrico, características adicionais: sem borracha apagadora, grafite 
nº 2, material carga: grafite. Caixa com 50 unidades. 

UNID R$ 23,00 KIT 713

TOTAL R$ 742,14

Leia-se:
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. V A L .

UNID 
MARCA V A L O R 

TOTAL
9 Borracha apagadora escrita, material: borracha, comprimento: 50 mm, 

largura: 35 mm, altura: 10 mm, cor: branca, características adicionais: 
capa plástica protetora. 

UNID 31 R$ 0,94 KIT 29,14

61 Lápis preto, material corpo: madeira, diâmetro carga: 2 mm, dureza car-
ga: hb, formato corpo: cilíndrico, características adicionais: sem borracha 
apagadora, grafite nº 2, material carga: grafite. Caixa com 50 unidades. 

UNID 31 R$ 23,00 KIT 713,00

TOTAL R$ 742,14

As demais informações, que não foram objeto da presente errata, permanecem inalteradas. 
Na oportunidade, renovo protesto de apreço e consideração.
Atenciosamente,
Fillipe Marins da Silva
Mat.: 800.167
Diretor Administrativo Financeiro

INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ-RJ
INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ (ICTIM)
TERMO DE REFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NA “INCLUSÃO 
DIGITAL” NO MUNICÍPIO DE MARICÁ.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021
O INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ (ICTIM), com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas 
alterações, regulamentadas pelo Decreto Municipal 054 de 30 de maio de 2017, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando 
à seleção de Organização da Sociedade Civil interessada em celebrar Termo de Colaboração que tenha por objeto a implantação e gestão de 
Espaços Digitais para atendimento à população na “Inclusão Digital” em Maricá; com a disponibilização de equipamentos de informática, link 
dedicado de internet e auxílio de instrutor/monitor no atendimento ao público na inclusão digital, através do Instituto de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Maricá (ICTIM), considerando os seguintes aspectos: 1. Fomento à Inclusão Digital. 2. Disponibilidade de acesso à Internet de 
qualidade pública e gratuita. 3. Instalação em ambientes “indoor”, preferencialmente, em prédios locados ou cedidos e em localidades de maior 
vulnerabilidade social. 4. Conexão com projetos municipais estruturantes.
O ICTIM propõe inicialmente 05 (cinco) pontos (espaços indoors ou não) com viabilidade técnica e boa movimentação da comunidade, que 
através dessa ferramenta de “Inclusão Digital” poderão usufruir da internet e ou de uma capacitação digital melhor em seus bairros, podendo 
gerar oportunidades de crescimento individual, capacitando para o trabalho de forma direta/indireta e gratuitamente. 
Poderão participar deste Chamamento Público, Organização da Sociedade Civil (OSC/ORGANIZAÇÃO PARCEIRA), cujo ramo de atividade 
esteja compatível com o objeto deste Chamamento Público, apresentando-se no INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE 
MARICÁ (ICTIM), localizada na Rua Barão de Inoã, nº 72, Centro, Maricá/RJ, CEP: 24.901-010, no período compreendido entre 20/09/2021 a 
19/10/2021 de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, das 10h às 16h.  O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.ictim.com.br
O TERMO DE COOPERAÇÃO será gerido pelo INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ (ICTIM) e a ORGANIZA-
ÇÃO PARCEIRA (OSC) vencedora do presente Chamamento Público, na forma do instrumento convocatório. 
1. FINALIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de parceria com o Instituto de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação de Maricá (ICTIM), por meio da formalização de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e 
recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, conforme condições estabelecidas neste Edital. 
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto 8.726/2016 e posteriores alterações e do Decreto 
Municipal nº 54/2017 e demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do termo 
de colaboração.
1.4. A presente convocação pública visa à seleção da melhor proposta, de acordo com os critérios estabelecidos no presente edital, que deverá 
estar em conformidade com o Plano de Trabalho (Anexo II).
1.5. A participação da ORGANIZAÇÃO PARCEIRA nesta convocação pública implica a aceitação integral e irretratável dos termos, cláusulas, 
condições e anexos deste instrumento, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas e legislações apli-
cáveis. 
1.5.1. Não serão aceitas, sob quaisquer hipóteses, alegações de seu desconhecimento em qualquer fase da convocação pública e da execução.
1.6. A convocação pública a que se refere este Edital poderá ser adiada, revogada por razões de interesse público ou anulada, sem que caiba 
aos participantes qualquer direito à reclamação ou à indenização por estes motivos. 
1.7. O Edital e seus anexos serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ictim.com.br podendo, alternativamente, ser obtida cópia impres-
sa mediante o fornecimento de papel A4, na Rua Barão de Inoã, n.º 72, – Centro - Maricá/RJ, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, das 10h às 16h.
2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
2.1. O termo de colaboração terá por objeto a implantação e gestão de Espaços Digitais para atendimento à população na “Inclusão Digital” em 
Maricá; com a disponibilização de equipamentos de informática, link dedicado de internet e auxílio de instrutor/monitor no atendimento ao público 
na inclusão digital, através do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) de acordo com o Plano de Trabalho (Anexo II).
2.2. Objetivos específicos da parceria: O projeto será implementado através da disponibilização de equipamentos de informática, link dedicado 
de internet e auxílio de instrutor/monitor no atendimento ao público na inclusão digital, através dos seguintes serviços públicos administrados 

exclusivamente pelo ICTIM em horário comercial (8:00 às 17:00) com 
intervalo de almoço e de 2ª à 6ª feira, conforme Plano de Trabalho 
(Anexo II).
● Oficinas de Capacitação Digital–Instrução - em ambiente 
apropriado (sala de aula) para até 15 alunos, conduzidos por instru-
tores especialmente treinados, com auxílio de lousa digital e outros 
meios eletrônicos, para capacitação em ferramentas digitais de até 2 
horas por sessão (pacote Office Windows, e-mail, internet, segurança 
digital, vídeo conferência, mídias sociais e outros.
● Utilização de Computadores – Ambiente disponibilizado 
para utilização individual do usuário e ou prática agendada dos instru-
ídos das oficinas de capacitação, com ou sem auxílio do monitor, para 
também controlar a utilização em tempo (1h) e no conteúdo conecta-
do, assim como no cadastro de habilitação do usuário e aos cuidados 
nas diretivas da LGPD.
● Utilização de Impressora – Equipamento disponibilizado 
para utilização individual do usuário e ou prática agendada dos instru-
ídos das oficinas de capacitação, com auxílio do monitor para controle 
estrito da utilização e quantidades de cópias (máx. 3 fls./dia por usuá-
rio).
● Lousa Digital interativa 3D– Meio auxiliar de instrução nas 
Oficinas Digitais, capaz de proporcionar ao Instrutor/Instruídos ferra-
mentas tecnológicas modernas e interativas, inclusive online, possibi-
litando a participação em distância.
2.3  TECNOLOGIA
Os equipamentos estarão conectados por rede física e ou wi-fi ex-
clusivo, que permitirá a distribuição desse link dedicado e público 
nos “Espaços Digitais” supracitados, esses serão fornecidos pelo 
provedor do link de acesso e o software empregado para o controle 
e gerenciamento, fornecido pela empresa de instalação/manutenção, 
podendo assim garantir o melhor custo/benefício  nessa contratação.
Material (hardware/software) inicialmente necessários para cada lo-
cal:
● Instalação de Link dedicado de Internet c/ até 20 mbps por 
fibra ótica 
● 1 (hum) rádio/antena (hotspot) distribuidor do sinal (Wire-
less LAN - Access Point)
● 1 (hum) switt L3 
● 1 (hum) rack hermético 
● 1(hum) noBreak simples 
● 1 (hum) protetor de surto 
● Software de cadastro e controle de acesso (gerenciar até 
20 pontos)
● Rede lógica física/wi-fi e Câmeras de segurança (3) 
● Mão-de-obra para montagem dos equipamentos 
3. JUSTIFICATIVA
a.Social
O Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) no 
escopo da formulação de programas e projetos de inovação tecno-
lógica, busca tornar o município de Maricá propício, com acesso à 
tecnologia e a possibilidade de criação de ambiente inovador. Sua 
principal ferramenta tecnológica para alcance de suas estratégias e 
objetivos, será o acesso de qualidade e gratuito à internet, além da 
redução do analfabetismo digital da população em Maricá.
A conexão nesses espaços públicos será através de acesso contro-
lado e com tempo máximo de utilização diária (2 horas) e nas ofi-
cinas de capacitação (sessões de até 2h), com Internet gratuita de 
qualidade, proporcionando acesso para diversas necessidades da 
população, através de login de usuário, obtido por cadastramento es-
pecífico, evitando assim possíveis utilizações indevidas e garantindo 
a qualidade do serviço.
Inclusão digital: um olhar para transformações e não desfiliações no 
âmbito educacional.
O constructo “inclusão digital” pode ser observado de acordo com dois 
aspectos, em: espontâneo e induzido; assim como abordam os auto-
res Bonilla e Pretto (2011). A primeira ocorre de forma compulsória 
devido a configuração da sociedade envolta a tecnologias, como por 
exemplo, na necessidade de recarga do celular via internet, as quais 
impulsionam os indivíduos a se filiarem no intuito de exercerem ações 
na sociedade. Observada pelo autor Castells (2005) com considera-
ções à existência de influências multidimensionais das tecnologias, 
em que influem na sociedade, porém essas também estão sujeitas a 
adequações a partir dos interesses das pessoas que a utilizam.
A segunda forma de inclusão classificada como “inclusão induzida” 
configura-se por meio de ações afirmativas que disponibilizam meios 
para a inserção dos indivíduos que não conseguiram se filiar sozinhos 
às novas tecnologias. A importância da ação do Estado para efetiva-
ção da inclusão digital, frente a isso, dar-se devido ao fato de que não 
são todos os cidadãos que conseguem acompanhar por si mesmos 
os avanços digitais que ocorrem em velocidade instantânea na so-


