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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRAS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-0036 PMEC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2021-0036 PMEC 
DATA DE ABERTURA: 25/03/2022 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 

O MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, 
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS NA MODALIDADE 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS 
TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 
2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2015, DECRETO 7892, DECRETO Nº 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 
DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 
147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o 
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe 
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com 
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; 
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente 
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação. 
 

ÓRGÃOS INTERESSADOS: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS  

 
DATA E HORA DE INICIO DAS 

PROPOSTAS: 
12H:00M DO DIA 15/03/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA LIMITE PARA 
IMPUGNAÇÃO: 

12H:00M DO DIA 22/03/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 08H00 M DO DIA  25/03/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – 

SESSÃO PÚBLICA: 
 
08H01 M DO DIA  25/03/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
VALOR ORÇADO SIGILOSO 

MODO DE DISPUTA ABERTO 
 
 
1. DO OBJETO. 
 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
COMPUTADORES, PEÇAS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. 

1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
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2. DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que 

constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3. DO CREDENCIAMENTO. 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a 

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA. 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br; 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS 

PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário). 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO 

PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:  

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 

porte. 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores;  

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição;  

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, 

de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8.  Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Junto a documentação de 

habilitação devidamente atualizado sem pendencias. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em 

lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 

envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, 

DOS SEGUINTES CAMPOS: 

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou 

serviços. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas, quando participarem de licitações públicas; 

6.7. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou nome 

fantasia que venha indicar a mesma. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 

local indicados neste Edital. 

7.2.  O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 

a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 

de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,05(CINCO)  

centavos. 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente 

descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

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

sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a). 
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7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro.  

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos 

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E 

será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o 

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 

conforme regulamento.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 

modo de disputa aberto e fechado. 

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, 

§ 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.28.1. Produzidos no país; 

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;  

7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas.  

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

7.30.2. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados.  

7.31. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

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

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto 

(cinquenta por cento )art. 48, inciso II, 1° a lei: 8666. 

8.2.1.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração.  
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8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 

no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1.  O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).  

8.5.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.2.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu 

perfeito manuseio, quando for o caso. 

8.6.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade. 

8.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 

condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 

proposta não for aceita, e antes de a Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida, se for o caso. 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 

em primeiro lugar, a pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros: 

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL 

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica. 

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS 

PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 

via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
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9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento pessoais com fotos comprobatório de seus administradores; 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

9.8.9. Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela junta 

comercial do estado da empresa;  

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas 

juntamente com o QSA, conforme o caso; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

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

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

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos 

Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for 

sediada; 

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos 

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa e alvará de funcionamento, emitida pela Secretaria da Fazenda 

Municipal onde a empresa for sediada; 

9.9.7. Certidão negativa junto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos do 

município ou pelo site. https://eldoradodocarajas-

pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator/new#, a mesma também poderá ser solicitada 

através do E-mail: tributos@eldoradodocarajas.pa.gov.br. 

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que 

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 

9.10.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos 

últimos 60 dias; 

9.10.3. Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos 

60 dias; 

9.10.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.10.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

https://eldoradodocarajas-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator/new
https://eldoradodocarajas-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator/new
mailto:tributos@eldoradodocarajas.pa.gov.br
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9.10.4.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

9.10.4.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, 

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.10.4.4. Devera apresentar junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo. 

9.10.4.5. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial 

dentro do prazo de validade;  

9.10.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação 

das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de  

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma 

reconhecida de quem o subscreveu, os atestados devera ser apresentado com quantitativos igual o similar, 

podendo a administração solicitar diligencia nos mesmo. 

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO JUNTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA   

Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresa). 

Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa). 

Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7º da constituição federal; (apresentar em papel timbrado da 

empresa). 

Declaração de elaboração independente de proposta; (apresentar em papel timbrado da empresa). 

Declaração do porte da empresa; (apresentar em papel timbrado da empresa). 

Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresa). 
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Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa). 

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a 

contar da solicitação da Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
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10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

10.7. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais empresas a 

planilha de composição juntamente com notas fiscais de entrada de acordo o itens vencido. 

10.8. A empresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir a 

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei. 

11. DOS RECURSOS. 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, 

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação 

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 

de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE 

COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório.  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela 

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 (CINCO) 

dias uteis, a contar da data de seu recebimento. 

15.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu 

envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa sofrera 

sanções administrativas conforme a lei.  
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16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 

emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

16.2.1.  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 

reconhecimento de que: 

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e 

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao 

CADIN. 

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata 

de registro de preços. 

16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou 

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 
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sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem 

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

20. DO PAGAMENTO. 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. Apresentar documentação falsa; 

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. Não mantiver a proposta; 

21.1.7. Cometer fraude fiscal; 

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a 

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez 

por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura 

Municipal de Eldorado dos Carajás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com 

as multas previstas. 

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes 

sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Eldorado dos Carajás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 
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justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, será aplicado o limite 

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 

14 do Decreto Nº 3.555/00. 

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente 

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a 

reabilitação perante a Administração Pública. 

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo 

de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 

licitação ou de execução do contrato; 

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 

artificiais e não-competitivos;  

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.  

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. 

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta 

do licitante mais bem classificado. 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação 

ao licitante melhor classificado. 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, 

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 
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22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será 

utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses 

previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este Edital. 

23.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

23.3. Caberá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

23.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a) 

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente 

por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

23.6. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 

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

dos anexos. 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando 

se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a) 

pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração. 

23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, 

serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 

acompanhamento. 

23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, 

que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pela proponente. 

23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a 

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou 

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração 

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


                        

 

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  

 

 

Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA 

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

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

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a). 

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília 

– DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e 

a segurança da contratação. 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

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

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, 

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.12. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do 

procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

24.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

24.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que 

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
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O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio 

vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000.  nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço 

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

24.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

TERMO DE REFERENCIA  

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE 

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO; 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA; 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO 

ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO; 

Eldorado dos Carajás – PA 11 de Março de  2021. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
  

1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto a EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PEÇAS E 
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e das 
Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social, conforme especificações e quantidades 
discriminadas neste Termo de Referência. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 
2.1 Os equipamentos que serão adquiridos por este processo licitatório, são imprescindíveis para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, bem como a melhoria de atendimento ao 
cidadão que necessita dos serviços ofertados pela referida secretaria, bem como à otimização de 
processos governamentais voltados às boas práticas de gestão e governança;  
2.2. Os equipamentos ora licitados são imprescindíveis para o aparelhamento tecnológico das escolas da 
rede municipal de ensino, promovendo aos alunos e professores do município, melhor qualidade ensino e 
trabalho, respectivamente, além de melhorar o aproveitamento do conteúdo escolar, bem como a 
inserção dos alunos numa realidade tecnológica de acordo com as novas metodologias de ensino.  
2.3. Promover ainda a atualização do parque de hardware da Secretaria Municipal de Educação em 
conformidade com as novas realidades tecnológicas, para assim, otimizar a infraestrutura básica de 
comunicação de dados, necessária para o bom e pleno funcionamento de todos os serviços de Tecnologia 
da Informação no âmbito do atendimento às diretrizes do Plano Nacional de Educação – PNE, do 
Ministério da Educação e Cultura – MEC;  
2.4. Os equipamentos contidos neste termo de referência, além do caráter estratégico, também visam 
atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino através da melhoria da qualidade da gestão de 
rede pública de ensino, otimizando seus processos organizacionais e proporcionando melhores 
condições de trabalho aos servidores municipais da educação;  
2.5. Objetiva ainda estruturar um laboratório de informática visando atender ao curso superior de 
engenharia civil ofertado pelo município aos munícipes com aproximadamente 20 computadores e 
insumos derivados destes, visando otimizar a qualificação do referido curso haja visto a necessidade da 
implementação tecnológica como parte preponderante para um efetivo aprendizado.  
PREFEITURA MUNICIPAL: 
A Prefeitura de Eldorado do Carajás, possui um parque de aproximadamente 110 microcomputadores. 
Destes, 90 já estão com mais de seis anos de uso e fora de garantia, necessitando ser paulatinamente 
substituídos, a medida que apresentem falhas que inviabilizem a recuperação ou fiquem obsoletos 
quanto ao uso do hardware e de softwares. Além disso, com o ingresso dos novos empregados, surgem 
demanda por equipamentos. Em resumo, estas Instruções têm como finalidade: a) Substituir 
equipamentos obsoletos; b) Atender setores onde há necessidade por novos equipamentos; c) Substituir 
equipamentos fora da garantia cuja manutenção se torne onerosa; d) Garantir a atualização e 
modernização do acerco computacional da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás e seus 
Departamentos. 
As peças e periféricos são necessários na utilização e na manutenção dos computadores, sejam por 
tempo de uso ou por eventuais descargas elétricas que são comuns em época de chuvas. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL: 
Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nas 
empresas públicas e privadas. No governo, grande parte dos processos de trabalho já opera em sistemas 
de informação. Além disso, os microcomputadores são amplamente utilizados para a operação das 
atividades administrativas das unidades nos órgãos públicos.  
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2.2. Como acontece com a maioria das tecnologias, as estações de trabalho (desktops) e computadores 
portáteis (notebooks) sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das 
tecnologias, imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das informações de 
forma profícua.  
2.3. A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, 
tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos 
administrados e, por reflexo, aos cidadãos principalmente ao que se refere ao atendimento aos 
beneficiários do Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada - BPC, entre outros.  
2.6. A composição deste objeto reside na necessidade de promover a atualização tecnológica e da 
expansão do quantitativo de desktops utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social e seus 
Departamentos contribuindo para o andamento das atividades desenvolvidas nos projetos sociais, que 
atendem crianças, adolescentes, idosos e suas famílias, sob à coordenadoria da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei nº 
8.666/93 e nas Leis de licitação e demais legislações aplicáveis a este evento.              
 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
4.. - O quantitativo e a descrição técnica dos produtos, estão descritos no quadro abaixo: 
4.1 A presente Licitação tem por objeto a Contratação de empresa para 
fornecimento de peças e periféricos de informática em geral, conforme segue: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND PREFEITURA SEMAPS EDUCAÇÃO FUNDEB 

1 ABRAÇADEIRAS DE NYLON (PLÁSTICAS) 10CM, 
100X2,5, DE COR PRETA, PACOTE COM 100 
UNIDADES. 

12 PCT 04 04 02 02 

2 ADAPTADOR USB WIRELESS-VELOCIDADE DE 
TRANSMISSAO;300MBPS ANTENA INTERNA 
18DBM; MODO DE OPERACAO 
RECEPTORWIRELESS; PADROES IEEE 
802.11B/IEEE802.11G/IEEE 802.11N; SEGURANCA 
64/128/152-BIT WEP 
ENCRIPTIONWPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-
PSK(AES/YKIP)ENCRYPTION 

60 UN 20 20 10 10 

3 ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO 
VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL 
CABO AÇO CROMO VANÁDIO PLASTIFICADO, TIPO 
CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 8 POL 

 
08 

 
UN 

02 02 02 02 

4 ALICATE DE CRIMPAGEM RJ45 RJ 11 C/ CATRACA, 
CABO EMBORRACHADO - CABEÇA MATRIZ DE ALTA 
PRECISÃO - LÂMINA REMOVÍVEL - HASTE EM 
FERRO FUNDIDO E CORPO ANATÔMICO - PRODUTO 
EM BLISTER ORIGINAL DO FABRICANTE. 

08 UN 02 02 02 02 

5 BATERIA PARA PLACA MAE CR2032 3V, CARTELA  
COM 05 UNID 

80 UN 20 20 20 20 

6 CABO CONEXAO SATA, Com o Cabo HD IDE 7 Pinos 
Sata 7 Vias, 50 CM 

30 UN 10 10 05 05 

7 CABO DE FORÇA NOVO PADRÃO 40 UN 10 10 10 10 

8 CABO PARA MONITOR VGA,  10A,  250V 
AC,COMPRIMENTO DE 3M,  POTÊNCIA MÁXIMA - 
110V: 1100W ALTURA: 2,5 CM, LARGURA: 17 CM 

40 UN 10 10 10 10 

9 CAIXA SOM, POTÊNCIA: POR CANAL 3 W, 
VOLTAGEM: 5 VDC V, APLICAÇÃO: COMPUTADOR, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁUDIO 2.0 SÁIDA 
PARA FONE DE OUVIDO. 

60 UN 20 10 10 10 

10 JOGO DE CHAVE FENDA (FILLIPHS) - KIT COM 5 
PEÇAS: 1 UND. 3X75MM (1/8X3'), 1 UND. 5X100MM 

15 UN 05 05 03 02 
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(3/16X4'), 1 UND. 6X100MM (1/4X4'), 1 UND. 
6X150MM (1/4X6'), 1 UND. 8X150MM (5/16X6'), 
PONTA CRUZADA, HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO 
TEMPERADO, ACABAMENTO CROMADO, CABO 
INJETADO. 

11 JOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE AÇO 
CROMO VANÁDIO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 
3/16X4, 3/16X6, 1/4X6, 1/4X8(SIMPLES) E 
1/4X6(CRU POL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, 
TIPO CABO ISOLADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL 
PONTA NIQUELADA E CROMADA, QUANTIDADE 
PEÇAS 5 UN 

15 UN 05 05 03 02 

12 COOLER 1150 30 UN 10 10 05 05 

13 COOLER 1155 30 UN 10 10 05 05 

14 COOLER 1156 30 UN 10 10 05 05 

15 "CABO DE REDE CFTV REDE CAT 5E" "CAIXA COM 
305 METROS" 

15 UN 05 05 03 02 

16 "CABO DE REDE CFTV REDE CAT 6E" "CAIXA COM 
305 METROS" 

15 UN 05 05 03 02 

17 ESTABILIZADOR 300VA MONOFÁSICO 110 V, COR 
PRETO, POTÊNCIA 300 W/VA, BIVOLT 
AUTOMÁTICO, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 
115/127/220 V, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115 
V, FUSÍVEL REARMÁVEL, PROTEÇÃO CURTO-
CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E 
NEUTRO, SUB/SOBRE TENSÃO DE REDE ELÉTRICA 
COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, 
SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E 
REARME AUTOMÁTICO, SOBRECARGA COM 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CERTIFICADO PELO 
INMETRO, IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS. 

60 UN 20 20 10 10 

18 ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT O  - COMPATÍVEL 
COM IMPRESSORA A LASER - POTÊNCIA MÁXIMA: 
1000VA BIVOLT - ATENDE À NORMA NBR 
14373:2006. - MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO: 
ENTRADA 115/127/220V COM SELEÇÃO 
AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V ( 600 E 1000 VA 
OU W ). - 5 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 
14136; FILTRO DE LINHA. - MICROPROCESSADOR 
RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 8 
ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO (MODELOS BIVOLT 
AUTOMÁTICO) E 5 ESTÁGIOS (MODELO 
MONOVOLT). - FUSÍVEL REARMÁVEL. - TRUE RMS: 
ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA - 
CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: COM 
DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; 
SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGA 

80 UN 20 20 10 10 

19 FERRO DE SOLDA ELÉTRICO 100W 127VAC 15 UN 05 05 03 02 

20 FITA DUPLA FACE FIXA FORTE SCOTCH 
TRANSPARENTE 25MM X 2M 

80 UN 20 20 20 20 

21 FONE OUVIDO, TIPO HEADSET, POTÊNCIA 100 
(MÁXIMA) MW, IMPEDÂNCIA 32 OHM, FREQÜÊNCIA 
(MICROFONE) 50HZ-15KHZ; (ALTO-FALANTE) 
20HZ-20 KHZ, COMPRIMENTO FIO3 M, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STÉREO;CONTROLE 
VOLUME SEM DISTORÇÕES;OPÇÃO VOZ E M, 
MODELO SHM7500/00 (PHILIPS), APLICAÇÃO 
COMPUTADOR, TIPO MICROFONE 
OMNIDIRECIONAL 

40 UN 10 10 10 10 

22 WEBCAM. WEBCAM HD 720P; RESOLUÇÃO DE 
VÍDEO; HD 720P; RESOLUÇÃO DA IMAGEM: 3MPX; 
INTERFACES: 2.0; SUPORTE OS: WINDOWS 7, 
WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC, WINDOWS 
10, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10. 

60 UN 20 20 10 10 
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VIDEOCHAMADA HD (1280 X 720 PIXELS) COM 
SISTEMA RECOMENDADO; CAPTURA DE VÍDEO: 
ATÉ 1280 X 720 PIXELS; FOTOS: ATÉ 3,0 
MEGAPIXELS (COM OTIMIZAÇÃO DO SOFTWARE); 

23 FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA DE 500W : 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA ATX, POTÊNCIA 
NOMINAL DE 500W OU SUPERIOR; CONEXÕES: (1) 
ATX 20/24-PIN DUAL CONECTOR, COM 04 PINOS 
DESTACÁVEIS; (1) ATX 12V 4 -PIN; (1) CONECTOR 
PCI EXPRESS 6 PIN; (4) SATA; (2) IDE 4-PIN MOLEX; 
(1)  

30 UN 08 08 08 06 

24 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 230W REAIS E PICO 
450W PARA PC GA230BU - CONEXÃO SATA. - FONTE 
E CABO DE ENERGIA CERTIFICADOS PELO 
INMETRO. - ALTA PERFORMANCE. - POTÊNCIA 
REAL DE 230W E PICO DE 450W. - BIVOLT. - 24 
PINOS NA FONTE. - CONEXÕES: - 1 PLACA MÃE - 1 
SATA - 3 CHICOTES MODULARES HDD - 1 CHICOTE 
MODULAR FCC - 1 CABO DE FORÇA - DIMENSÕES: 
180 X 430 X 420MM 

60 UN 20 20 10 10 

25 GABINETE ATX COM FONTE - COR: PRETO 
(FRONTAL BLACK PIANO), – DIMENSÕES: 42CM X 
18CM X 38CM(AXLXP), – TIPO DE PLACA MÃE: ATX 
E MICRO ATX, – SLOTS DE EXPANSÃO 7, – BAIAS: 4, 
– POSIÇÃO DE MONTAGEM DA FONTE: 
HORIZONTAL, – ESTRUTURA REFORÇADA, I / O 
PANEL: 2 X USB 1.1, – SAÍDA DE ÁUDIO (ITEM 
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI) 

60 UN 20 20 10 10 

26 HD INTERNO 2 500GB 5900RPM SATA II 3.0GB/S - 
EM UNIDADE 

30 UN 10 10 05 05 

27 DISCO RÍGIDO (HD) 1TB - CAPACIDADE: 1TB, 
TAMANHO: 3.5", INTERFACE: SATA2 - SATA 3, 
VELOCIDADE: 5400~7200RPM (ITEM EXCLUSIVO 
ME/EPP/MEI) 

30 UN 10 10 05 05 

28 GRAVADOR E LEITOR EXTERNO DE DVD/CD - 
LEITOR E GRAVADOR DE CD, DRIVE EXTERNO COM 
BANDEJA, PORTA USB PARA ACOPLAR EM 
COMPUTADOR, NOTEBOOK, PARA REPRODUZIR OU 
GRAVAR DVD E CD, PORTÁTIL. INSTALAÇÃO: PLUG 
AND PLAY; SOFTWARE INCLUÍDO: CYBERLINK 
MEDIA SUITE PRÉ-INSTALADO PARA REPRODUZIR 
E GRAVAR  DVDS/CDS OU INSTALAR PROGRAMAS 
DE COMPUTADOR BASEADOS EM DISCO; 
INTERFACES DE CONECTIVIDADE: USB 2.0; 
VELOCIDADE DE LEITURA: 24X (CD) / 8X (DVD); 
VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: 24X (CD) / 8X (DVD R) 
/ 8X (DVD R DL); VELOCIDADE DE REGRAVAÇÃO: 
24X (CD) / 8X (DVD); DIMENSÕES APROXIMADAS 
(CM) A X L X P: 1,4 CM X 14,4 CM X 13,7 CM. 

30 UN 10 10 05 05 

29 MODEM ROTEADOR, MODELO MODEM E 
ROTEADOR COM 5 ANTENAS, APLICAÇÃO 
TERMINAL REMOTO, FONTE ALIMENTAÇÃO 
EXTERNA, TIPO INTERFACE ADSL, TENSÃO 
ENTRADA 12 V, TIPO PORTAS 4 PORTAS LAN 
10/100MBPS E 1 PORTA WAN 10/100MBPS 

80 UN 20 20 20 20 

30 'MOUSE', TIPO USB, MODELO ÓPTICO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BOTÃO DE 
ROLAGEM, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE 03 
UN, RESOLUÇÃO 1.000 DPI 

60 UN 20 20 10 10 

31 MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, 
SENSOR LED, TIPO CONECTOR PS2, 
CONECTIVIDADECOM FIO 

60 UN 20 20 10 10 

32 TESTADOR TESTE DIGITAL CABO DE REDE LAN 
RJ45 SC8108 FINALIDADE ESPECÍFICA: DETECTAR 
5E, 6E CABO COAXIAL, LINHA DE TELEFONE, FALHA 
NA FIAÇÃO, CIRCUITO ABERTO, CURTO CIRCUITO, 

30 UN 10 10 05 05 
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INCLUINDO: CONEXÃO CRUZADA, CONEXÃO 
REVERSA. 

33 MULTÍMETRO, TENSÃO AC 600M/6/60/600/750 V, 
CORRENTE DC 600U/6M/60M/600M/20 A, 
CORRENTE AC 60M/600M/20 A, RESISTÊNCIA 
600/6K/60K/600K/6M/60 MOHM, FREQUÊNCIA 
10- 10 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 
AUTOMOTIVO, TESTE CONTINUIDADE, AUTO 
DESLIGA-, TENSÃO DC 600M/6/60/600/1000 V, 
TIPO DIGITAL, CAPACITÂNCIA 
10N/100N/10U/100U/10M, TEMPERATURA 30- 
+1000ºC 

15 UN 05 05 03 02 

34 MOUSE PAD, MATERIAL: BORRACHA NEOPRENE, 
COMPRIMENTO: 22 CM, LARGURA: 25 CM, 
ESPESSURA: 5 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: 
TECIDO 

30 UN 10 10 05 05 

35 NOBREAK 700VA BIVOLT/115V PRETO, 
CARACTERÍSTICAS GERAIS, BATERIA 
ESPECIFICAÇÕES , TÉCNICAS : COR: PRETO , 
TENSÃO DE ENTRADA :115V -220V BIVOLT, 
TENSÃO DE SAIDA : 115V PADRÃO BRASILEIRO DE 
PLUGUES E TOMADAS 

80 UN 20 20 20 20 

36 NOBREAK PREMIUM 1200VA BIVOLT - EM 
UNIDADE 

80 UN 20 20 20 20 

37 NOBREAK 1800VA BIVOLT. POTÊNCIA MÍNIMA 
1800VA/1260W, ENTRADA BIVOLT (115/220V), 
SAÍDA 115V/60HZ. CARACTERÍSTICAS: MICROPRO 
CESSADO; FUNÇÃO TRUE RMS.  CHAVE 
LIGA/DESLIGA; BATERIA INTERNA SEL ADA 
(VRLA); BORNE PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA 
ATRAVÉS DA CONEXÃO DE MÓDULOS EXTERNOS; 
05 TOMADAS DE SAÍDA; INTERFACE DE 
COMUNICAÇÃO USB. PLUGS E TOMADAS DE 
ACORDO COM A NORMA NBR 14136. ADEQUADO AO 
USO DE EQUIPAMENTOS COM O 
MICROCOMPUTADORES E APARELHOS 
ELETRÔNICOS EM GERAL.  

80 UN 20 20 20 20 

38 CONECTOR, MATERIAL: POLICARBONATO, TIPO: RJ 
45 MACHO, NÚMERO CONECTORES: 4 PARES, 
APLICAÇÃO: CABO DE REDE, CATEGORIA: 6, 
QUANTIDADE DE VIAS: 8 

30 UN 10 10 05 05 

39 PENDRIVE 16 GB – VELOCIDADE DE 
TRANSFERÊNCIA DE DADOS 130 MB/S 
COMPATÍVEL COM VÁRIOS OS. (ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP/MEI) 

80 UN 20 20 20 20 

40 PENDRIVE 32GB 80 UN 20 20 20 20 

41 PLACA DE REDE MINI PCI-E 10/100/1000 MBPS 80 PCT 20 20 20 20 

42 PLACA MÃE GIGABYTE OU 'SIMILAR' COM SOCKET: 
1156 GA-H55M-S2HP, PLACA MÃE GIGABYTE OU 
'SIMILAR' COM SOCKET: 1156 GA-H55M-S2HP - 
SUPORTE PARA PROCESSADORES: INTEL CORE I3/ 
I5 / I7- CHIPSET: INTEL H55 - CONECTORES: VGA E 
HDMI MEMÓRIA - SUPORTA ATÉ 8GB DE MEMÓRIA- 
2 SLOTS DDR3 SUPORTA MEMÓRIA : 
1600/1333/1066 MHZ DUAL CHANEL SLOT DE 
EXPANSÃO 1X SLOT PCI EXPRESS X 16 - 1X SLOT 
MSATA 

80 UN 20 20 20 20 

43 PLACA MÃE, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, 
TIPO PORTAS SERIAL E PARALELA, FREQUÊNCIA 
1333 MHZ, MEMÓRIA EXPANSÃO 8 GB, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REDE 
ETHERNET GIGABITE INTEGRADA, TIPO DDR3, 
SOCKET LGA 1155 

60 UN 20 20 10 10 

44 PLACA MÃE H81 LGA 1150 IPMH81G1: SOQUETE 
LGA, SUPORTE A PROCESSADORES QUARTA 

60 UN 20 20 10 10 
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GERAÇÃO INTEL® CORE I7 / CORE I5 / CORE I3 E 
PENTIUM SOQUETE LGA1150, POSSUI 2 SOQUETES 
DE MEMÓRIA DDR3 DUAL CHANNEL 1600/1333 
MHZ.; SUPORTA ATÉ 16GB DE MEMÓRIA, 1 X SLOT 
PCLE X16, 2 X SLOT PCLE X1. 

45 PROCESSADOR CORE I3-4170 CACHE 3MB 3.70GHZ 
LGA 1150 - NÚMERO DO PROCESSADOR: I3-4170; - 
CACHE: 3 MB. 

60 UN 20 20 10 10 

46 PROCESSADOR I5, NO MÍNIMO 6 MB DE CACHE, 
FREQUÊNCIA MÍNIMA 3,5 GHZ, FREQUÊNCIA 
MÁXIMA 3,9 GHZ, LGA 1150 (ITEM EXCLUSIVO 
ME/EPP/MEI) 

60 UN 20 10 10 20 

47 PROCESSADOR, TIPO: CORE I5, VELOCIDADE 
PROCESSAMENTO: 2.0 GHZ, MODELO: I5-10400T, 
BARRAMENTO: 8 GT,S, MEMÓRIA CACHE: 12 MB, 
APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR 

60 UN 20 10 10 20 

48 ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS: 1. VELOCIDADE: 300 MBPS; 2. 
INTERVALO DE FREQUÊNCIA DE 2400 MHZ ATÉ 
2483,5 MHZ, COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS 
802.11/B/G/N, CERTIFICADO PELA ANATEL; 3. 
QUATRO ANTENAS DE 5DBI; 4. ALIMENTAÇÃO 
AUTOMÁTICA BIVOLT; 5. SEGURANÇA: A. 
FIREWALL INCORPORADO; B. CRIPTOGRAFIA 
WPA2-PSK; C. FILTRO POR MAC-ADDRESS. 6. 
GARANTIA: A PARTIR DE 12 MESES. 

60 UN 20 20 10 10 

49 SWITCH 16 PORTAS GIGABITES 10/100/1000 - 
INTERFACE 16 PORTAS RJ45 COM AUTO 
NEGOCIAÇÃO 10/100/1000MBPS (AUTO 
MDI/MDIX) 10BASE-TX UTP CABO CATEGORIA 3,4,5 
(MAXIMO 100M) EIA/TIA-568 100U STP (MAAXIMO 
100M) MIDIA DE REDE-100 BASE-100BASE-TX UTP 
CABO CATGORIA 5,5E (MAXIMO 100M) EIA/TIA-568 
100STP (MAXIMO 100M), FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
100-240VAC, 50/60HSE CONSUMO DE EMERGIA 
MAXIMO DE 13,3W (220/50HZ) E DIMENSÕES (L X 
C X A ) 11.6*7.1*1.7 POL. (294*180*44MM) (ITEM 
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI) 

40 UN 10 10 10 10 

50 SWITCH TP-LINK 24 PORTAS PARA RACK 40 UN 10 10 10 10 

51 SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 40 UN 10 10 10 10 

52 SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, 
ALIMENTAÇÃO 115 V, APLICAÇÃO REDE ETHERNET 

40 UN 10 10 10 10 

53 TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO AMPLIADO, 
TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO 

80 UN 20 20 20 20 

54 TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, 
TIPO CONECTOR PS2, CONECTIVIDADE COM FIO 

80 UN 20 20 20 20 

55 PLACA DE VIDEO PADRÃO PCI EXPRESS, MINIMO 
VERSÃO 128 BITS , MEMORIA 2GB GDDR3, CLOCK 
DE 1800 MHZ, GUDA CORE 800, SAIDA VGA E HDMI 
(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI) 

40 UN 10 10 10 10 

56 RACK DE PAREDE 6U PADRÃO 19     RACK 
FABRICADO COM IP20 E ISO9001.     COM 
ABERTURA PARA 02 VENTILADORES DE 
EXAUSTÃO.     RACK COM CHAPA TRASEIRA 
PERFURADA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE     
LATERAIS REMOVÍVEIS COM ALETAS DE 
VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO.     FECHAMENTO 
FRONTAL: PORTA COM VISOR DE ACRÍLICO E 
CHAVE.     ACABAMENTO PINTURA EM PÓ NA COR 
PRETA. 

40 UN 10 10 10 10 

57 MINI RACK DE PAREDE 4U X 570MM PRETO 
TEXTURIZADO - ESTRUTURA MONOBLOCO COM 
TETO, BASE E FUNDO CONFECCIONADO EM CHAPA 
DE AÇO SAE 1020, (#20, ESPESSURA 0,91MM) 

40 UN 10 10 10 10 
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LATERAIS VENTILADAS REMOVÍVEIS EM CHAPA DE 
AÇO SAE 1020 (# 20, ESPESSURA 0,90MM) PORTA 
EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, (#18, ESPESSURA 
1,20MM) COM VISOR EM PS E FECHADURA COM 
DUAS CHAVES. POSSUI 2 REGUAS DE PLANO PARA 
MONTAGEM REGULAVEIS NA PROFUNDIDADE 
SENDO ESTAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE 
AÇO SAE 1020 (#16, ESPESSURA 1,50MM) COM 
FURAÇÕES QUADRADAS ( PADRÃO EUROPEU) DE 
9,0MM PARA PORCA GAIOLA. QUATRO FUROS DE 
DIAM. 5,00MM PERMITEM A FIXAÇÃO DO MINI 
RACK À PAREDE. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI) 

58 RACK DE PISO FECHADO, PADRÃO 19  MÍNIMO DE 
16U DE ALTURA.  PROFUNDIDADE: NO MÍNIMO 
570MM.  ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO SAE 
1010 COM ESPESSURA DE 1,5MM;  04 PLANOS 
VERTICAIS, SENDO PELO MENOS DOIS PLANOS 
VERTICAIS DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEIS EM 
PROFUNDIDADE EM AÇO SAE 1010 COM 
ESPESSURA DE 1,5MM PERFURADOS PARA 
UTILIZAÇÃO DE PORCA GAIOLA;  PORTA FRONTAL 
COM FECHADURA EM AÇO GALVANIZADO SAE 1010 
COM ESPESSURA DE 1,2MM, VISOR FRONTAL EM PS 
E REVESTIMENTO FUMÊ E ESPESSURA DE 3MM;  
PORTAS LATERAIS E TRASEIRA DE TIPO ÚNICA DE 
FÁCIL RETIRADA COM FECHADURA EM AÇO SAE 
1010 COM ESPESSURA DE 0,9MM E VENEZIANAS 
LATERAIS DE VENTILAÇÃO;  TETO COM ABERTURA 
PARA FIXAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO;  
ABERTURA INFERIOR PARA ENTRADA DE CABOS; 
PINTURA EPÓXI PRETO TEXTURIZADO;  PÉS 
NIVELADORES;  ACOMPANHADO DE: 1(UMA) 
BANDEJA PADRÃO 19 E 300MM DE 
PROFUNDIDADE;  144 KIT PORCAS GAIOLA COM 
PARAFUSO;  ATERRAMENTO FACILITADO; 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 

40 UN 10 10 10 10 

59 HD EXTERNO DE 1TB USB 3.0 25.1.1. Tipo: HD 
externo; 25.1.2. Capacidade de Armazenamento: 1 
TB; 25.1.3. Interface da Unidade: SATA; 25.1.4. Porta 
USB: 3.0; 25.1.5. Cabo USB 3.0; 25.1.6. Velocidade de 
Rotação: 7200 rpm; 25.1.7. Utilização: 
Armazenamento de dados; 25.1.8. Formato do HD: 
2.5 ; 25.1.9. Compatibilidade: Windows 7 ou 
superior. 

80 UN 40 40 40 40 

60 COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO, 
CPU E MONITOR Especificação : COMPUTADOR COM 
CPU, PROCESSADOR CORE17, MEMORIA 8GB, HD 
1TB, UNIDADE ÓPTICA COM GRAVADOR DE 
CD/DVD (DVD +/- RW 16X), 06 OU MAIS POIRTAS 
USB, SENDO NO MINIMO 01 PORTA USB 3.0, 01 
PORTA RJ-45 (LAN 10/100/1000), PLACA DE VIDEO 
INTEGRADA DE NO MINIMO 1GB, BLUETOOTH 4.0, 
01 ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E 
MICROFONE, 01 LEITOR DE CARTÃO, NO MINIMO 
01 PORTA HDMI, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 
460WATTS, 100-240 VOLTS AC-BIVOLT, 
FREQUENCIA DE 50-60HZ, CORRENTE DE ENTRADA 
(MÁX): 8A, PRODUTO NOVO, SEM USO, ENTREGUE 
EM CAIXA OU EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA. 

140 UN 50 30 20 30 

61 SCANER DE MESA WORKFORCE, Especificação: ES-
580W COM SCANNER DE DOCUMENTOS DUPLEX E 
WIRELESS WORKFORCE ES-580W. COM 
DIGITALIZAÇÕES PARA CELULARES, TABLETS E 
PARA NUVEM E PARA PENDRIVE SEM USO DE 
COMPUTADOR. TELA TOUCH DE 4,3" 
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 
COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, TELA TOUCH 
DE 4,3" SIMILAR OU SUPERIOR. 

58 UN 20 08 10 20 
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62 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 
MONOCROMÁTICA, TIPO II COM DUPLEX E REDE OK 
- TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:LASER - FUNÇÃO: 
IMPRESSÃO. VELOCIDADE  25PPM IMPRESSÃO 
FRENTE E VERSO AUTOMÁTICOS, PADRÃO SAIDA 
DA PRIMEIRA PÁGINA: ATÉ 8 SEGUNDOS 
VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 390 MHZ OU 
SUPERIOR MEMÓRIA MÍNIMA DE 32MB. 
CONECTIVIDADE/INTERFACES: 10/100 BASE T, 
USB 2.0 RESOLUÇÃO; 600 X 600 DPI; CAPACIDADE 
DE ENTRADA: ATÉ 250 FOLHAS CAPACIDADE DE 
SAÍDA: ATÉ 150 FOLHAS. CICLO DE TRABALHO 
MÁXIMO: 15.000 PÁGINAS POR MÊS MATERIAIS DE 
IMPRESSÃO : PAPEL COMUM, PRÉ-IMPRESSO, 
SULFITE, RECICLADO, RASCUNHO, PAPEL 
TIMBRADO, COLORIDO, PERFUMADO, DE ALTA 
QUALIDADE, ETIQUETAS, PERGAMINHOS, 
ENVELOPES, CARTOLINA, PAPEL GROSSODE 
TAMANHO PERSONALIZADO. ORIGINAL DO 
FABRICANTE. GARANTIA: 12 MESES. 

80 UN 20 20 20 20 

63 CARTUCHO TONER IMPRESSORA , REFERÊNCIA 
CARTUCHO: TN-3332, TIPO CARTUCHO: 
COMPATÍVEL, COR: PRETA 

40 UN 20 20 20 20 

64 TONER COMPATÍVEL TN 3442 - EM UNIDADE 40 UN 10 10 10 10 

65 CARTUCHO DE TONER REFERENCIA- TN-660 / TN-
2370 (ITEM EXCLUIVO ME/EPP/MEI) 

40 UN 10 10 10 10 

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: 

COMPUTADOR DESKTOP 

CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS 

PROCESSADOR 

3.1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de 

dados PassMark Cpu Mark, disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

3.1.2. Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3. 

MEMÓRIA RAM 

3.1.3. Memória RAM 8 GB 2666 MHz DDR4. 

PLACA-MÃE 

3.1.4. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de 

microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; 

3.1.5. Após a configuração final do equipamento deverá restar, ao menos, 01 (um) slot livre de memória 

RAM; 

3.1.6. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB padrão USB 3.0 ou superior instaladas no gabinete, não 

sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI; 

3.1.7. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; 

3.1.8. Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module (TPM) versão 2.0; 

3.1.9. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM; 

BIOS 
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3.1.10.Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM ou com direito de Copyright, 

devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 

3.1.11.O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS. Em caso de copyright, 

o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição. 

3.1.12.Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 

3.1.13.Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o 

fabricante do computador membro da UEFI.org, comprovado através do site 

http://www.uefi.org/members, em qualquer categoria; 

3.1.14.Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 

3.1.15.Permitir senhas de Setup para Power On e Administrador; 

3.1.16.Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória 

não volátil; 

3.1.17.Deverá possuir campo específico com o número de série do equipamento, gravado em memória 

não volátil e campo não editável; 

3.1.18.Deverá possuir sistema de diagnóstico, independente do Sistema Operacional, capaz de verificar a 

saúde do sistema de pelo menos: Processador; Disco Rígido e Memória RAM; 

3.1.19.A fim de permitir o teste do equipamento com independência do sistema operacional instalado, o 

software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado na inicialização do POST; 

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO 

3.1.20.Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de 100/1000 Mbits/s, padrões 

Ethernet, autosense, full-duplex, com conector padrão RJ-45; 

3.1.21.Deverá possuir interface de rede wireless 802.11 AC 

3.1.22.Controladora de som com conectores de saída e microfone; VÍDEO 

3.1.23.Controladora de vídeo integrada com pelo menos 2GB de alocação dinâmica de memória de vídeo; 

3.1.24.Deverá possuir interface de vídeo digital compatível com a do monitor entregue; 

3.1.25.Adicionalmente, deverá possuir uma interface VGA ou HDMI disponível para utilização de um 

segundo monitor; 

ARMAZENAMENTO 

3.1.26.Dispositivo interno SSD de 240 GB, interna, SATA 3 ou M.2 Card - 6GB/s; 

3.1.27.Capacidade mínima de leitura dinâmica sequencial de 500 MB/s e capacidade de escrita 

sequencial de 400 MB/s). 

TECLADO 

3.1.28.Alfanumérico - ABNT II; 
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3.1.29.Conector USB com fio de, no mínimo, 1 metro de comprimento; 

3.1.30.O teclado deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, sendo aceito em regime de 

OEM; 

MOUSE 

3.1.31.Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botão esquerdo, direito e central próprio para 

rolagem; 

3.1.32.Resolução de 1000 (mil) DPI ou superior; 

3.1.33.Mouse USB com fio de, no mínimo, 1 metro de comprimento; 

3.1.34.Deve ser fornecido mouse-pad 

3.1.35.O mouse deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, sendo aceito em regime de 

OEM. 

GABINETE 

3.1.36.O gabinete deverá ser do tipo Ultra Small Form Factor (ultracompacto) com volume máximo de 

1.300 cm³; 

3.1.37.Deverá acompanhar um suporte que acondicione o gabinete e um monitor para que o conjunto 

seja montado de forma a otimizar o espaço de trabalho, no mesmo padrão de cores do conjunto, sendo do 

mesmo fabricante do equipamento ou homologado pelo fabricante; 

3.1.38.Deve permitir a abertura do gabinete sem utilização de ferramentas, de forma a possibilitar a troca 

de componentes, exceto padrão M.2. Serão aceitos parafusos recartilhados para a  abertura do gabinete. 

Não serão aceitas quaisquer adaptações 

sobre o gabinete original do fabricante do equipamento; 

3.1.39.Conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo; 

3.1.40.Alto-falante integrado ao gabinete ou placa mãe; 

3.1.41.Fonte de alimentação externa ao gabinete, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento, com 

tensão de entrada 

110/220 VAC, dimensionada para suportar a configuração máxima do equipamento, com eficiência 

mínima de 87%. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO 

NBR 14136; 

3.1.42.Deve possuir sensor de intrusão integrado ao gabinete; 

3.1.43.Deve possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica 

de forma a impedir a abertura do gabinete; 

MONITOR 

3.1.44.LED ou LCD; 
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3.1.45.Deverá possuir, no mínimo, 23” na diagonal, no formato 16:9; 

3.1.46.Deverá suportar resolução nativa mínima de 1920x1080; 

3.1.47.Deverá possuir brilho de 250 cd/m2; 

3.1.48.Deverá possuir contraste estático de 1000:1; 

3.1.49.Possuir tecnologia IPS (In-Plane Switching); 

3.1.50.O tempo de resposta não deve ultrapassar 14ms; 

3.1.51.Deve possuir, pelo menos, uma interface digital, compatível com o computador entregue; 

3.1.52.O monitor deverá possuir, de forma integrada, alto-falante, microfone e webcam com resolução 

mínima de 720p; 

3.1.53.Deve possuir fonte de alimentação interna com tensão de entrada bivolt automática, acompanhado 

de cabo de alimentação e tomada com pinos redondos; 

3.1.54.O monitor ofertado deverá possuir cor predominante similar ao microcomputador ofertado; 

3.1.55.Deverá possuir base com ajuste de altura; 

3.1.56.Deverão ser fornecidos todos os cabos para a interconexão dos equipamentos ofertados; 

SISTEMA OPERACIONAL 

3.1.57.Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, na modalidade 

OEM, em português do Brasil (PTBR); 

3.1.58.O software Microsoft Windows deverá ser fornecido instalado e pronto para funcionamento; 

3.1.59.O fabricante deve disponibilizar download gratuito de todos os drivers de dispositivos do 

equipamento ofertado, na versão mais atual para download. 

DIVERSOS 

3.1.60.Deverá ser fornecida a documentação técnica original do fabricante ou indicativo em seu site de 

todos os componentes do hardware e softwares, comprovando as características e especificações 

técnicas solicitadas no edital; 

3.1.61.Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes 

externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o 

componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e 

características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica emitida pelo 

licitante; 

3.1.62.As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens 

individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; 

3.1.63.Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa do fabricante não sendo aceitos 

equipamentos destinados ao mercado residencial; 
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COMPATIBILIDADE 

3.1.64.Apresentar certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue) para Windows 10 (64 Bits) ou 

comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o 

Sistema Operacional, para a marca e modelo do 

equipamento ofertado; 

3.1.65.Apresentar certificação ou documento que comprove compatibilidade com a norma IEC 60950 

(adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 

3.1.66.O modelo do equipamento ofertado deverá possuir Certificação EPEAT, a ser comprovado no site 

www.epeat.net ou deverá possuir conformidade com ABNT NBR 14024. 

3.1.67.O modelo do equipamento ofertado deverá possuir conformidade com NBR 10152 ou ISO 

7779/9296 (níveis de ruído para conforto acústico em ambientes típicos de escritório) comprovado 

através de relatório de conformidade. 

GARANTIA 

3.1.68.Deverá possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses do(s) fabricante(s) para os 

equipamentos ofertados (microcomputador e monitor), com reposição de peças, mão de obra e 

atendimento onsite, conforme descrito no item DOS NÍVEIS 

MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS; 

3.1.69.Toda a garantia deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa (s) pertencente (s) à 

sua rede autorizada, devidamente capacitada (s) para tal função; 

3.1.70.A garantia do conjunto dos equipamentos especificados acima (gabinete, teclado e mouse) deverá 

ser prestada por um único fornecedor; 

3.1.71.Deverá ser disponibilizada central telefônica do(s) fabricante(s) para abertura de chamados 

técnicos através de ligação gratuita para atendimento técnico, bem como possuir site na internet, com a 

disponibilização de drivers, firmwares e todas as 

atualizações existentes relativas ao equipamento ofertado. 

OBSERVAÇÃO 

3.1.72.O atendimento às especificações deverá ser comprovado na fase de habilitação do pregão, por 

meio da apresentação dos respectivos documentos ou de declaração indicando a página na internet para 

verificação pelo setor técnico responsável. 

3.1.73.A exigência da compatibilidade com as normas IEC 60950 ou UL 60950 garante que os 

equipamentos não oferecem riscos aos usuários durante sua utilização, como choque elétrico, 

interferência eletromagnética, etc. 
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3.1.74.A exigência da certificação EPEAT assegura que o equipamento atende às rígidas normas de 

controle de impacto ambiental, como reciclagem, embalagem, retorno, etc. 

3.1.75.A exigência da conformidade com a NBR 10152 ou ISO 7779/9296 garante que o equipamento não 

produza níveis de ruídos prejudiciais à saúde do usuário. 

SCANNER DE MESA 

CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS 

Características Ecológicas: 

- Produto reciclável3 

- De acordo com normas RoHS 

Detalhes: 

- Tipo: alimentado por folha, duplex de 1 passagem, scanner colorido 

- Tipo de sensor: sensor de imagem de contato colorido (CIS) 

- Fonte de luz: LED RGB de 3 cores 

- Resolução óptica: 600 dpi 

- Resolução máxima interpolada: 1200 dpi 

- Modo de digitalização em cores / tons de cinza (profundidade de bits de saída): entrada de 30 bits / 

saída de 24 bits 

- Botões: s Detecção de alimentação dupla, Pular, Modo de varredura lenta, Varredura, Parar, Conexão 

sem fio, Ligar / desligar sem fio 

- Velocidade de digitalização (tamanho carta): 35 ppm / 70 ipm: 300 dpi em preto e branco, colorido, 

cinza 

- Conectividade: Wireless 802.11a / b / g / n / ac, SuperSpeed USB 3.0 

- Ciclo de trabalho diário: 4.000 folhas 

- Consumíveis: Kit de montagem do rolo: 200.000 ciclos 

- Memória Flash USB: 1x 

Alimentador automático de documentos: 

- Capacidade: 100 folhas de papel 

- Tamanho do documento: Mínimo: 2 "x 2", Máximo: 8,5 "x 240" a 200 dpi, Máximo: 8,5 "x 215" a 300 dpi, 

- Máximo: 8,5 "x 53" a 600 dpi 

- Peso do papel: 27 - 413 g / m2 

Requisitos de sistema: 

- Windows 10 (32 bits, 64 bits), Windows 8 / 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits) 

- Mac OS X 10.11.x para macOS 10.15.x 
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- O software requer conexão com a Internet para download e instalação. 

Requerimentos poderosos: 

- Tensão de entrada do adaptador AC: 100 - 240 VAC (50/60 Hz) 

Consumo de energia: 

- Operação: 13 W 

- Sem fio: 18 W 

- Dormir: 1,4 W 

- Pronto: 6,9 W 

- Desligado: 0,1 W 

Dimensões (L x P x A): 

- Somente produto: 11,6 "x 6,7" x 6,6 " 

Conteúdo da Embalagem: 

- 1x Scanner de Documentos ES-580W 

- 1x Guia de Inicialização 

- 1x Cabo USB de alta velocidade 

- 1x Cabo de energia e adaptador 

Garantia: 

1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia 

legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) 

Peso: 

6013 gramas (bruto com embalagem) 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER  

ESPECIFICAÇÔES 

Tecnologia de Impressão 

Laser Eletrofotográfico 

Display LCD (tipo/tamanho) Touchscreen Colorido de 3,7” 

Tamanho do Papel (máximo) Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício) 

Velocidade de Impressão(máxima) 42 ppm (carta/A4) 

Resolução de Impressão(máxima) Até 1200 x 1200 dpi 

Emulações PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, 

XPS Versão 1.0 

Processador 800MHz 

Memória (padrão/máxima) 512 MB / 512 MB 
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Duplex Automático 

Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem 

Capacidade de Entrada de Papel (máxima) Bandeja com capacidade até 250 folhas e uma bandeja 

multiuso com capacidade de 50 folhas 

Capacidade de Entrada Opcional (máxima*) Até 1.340 folhas com bandejas opcionais 

Capacidade de Saída (máxima) 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) 

Alimentador Automático de Documentos (ADF) Até 70 folhas 

Interfaces Padrão Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade 

Host USB, frontal 

Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima) 42 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi 

Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, Cópias Múl plas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 

400% em incrementos de 1% 

Velocidade de Digitalização (máxima) Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) 

Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido) 

Tamanho do Vidro de Documentos 21,6 x 35,6 cm (Ofício) 

Resolução de Digitalização (máxima) Ó ca: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: 

até 19200 x 19200 dpi 

Função “Digitalizar para” Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB , SharePoint®, 

Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail Web 

Connect GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, 

FLICKR®, PICASA Web Albums™ 

Sistemas Operacionais Compatíveis Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edi on 

/ Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 

2008 R2 / 2012 /2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux 

Funções de Segurança 

Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, 

SSL/TLS, IPSec 

Ciclo de Trabalho Mensal Máximo Até 50.000 páginas/mês 

Volume Mensal Recomendado Até 3.500 páginas/mês 
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Garantia 1 ano de garantia limitada 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade dos órgãos, a partir da assinatura do 

instrumento de contrato ou outro instrumento substitutivo, conforme o caso, não se admitindo recusa 

da(s) parte(s) deste(s) em decorrência de sobrecarga na sua capacidade técnica;  

5.2. Os produtos serão requisitados de acordo com as necessidades da prefeitura e das secretarias 

municipais.  

5.3. Os produtos serão entregues no almoxarifado da prefeitura e das Secretarias Municipais, ocorrerão 

em horário comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados e domingos e feriados, 

em virtude da necessidade de serviço. 

5.4. A entrega dos produtos deverá ser autorizada expressamente pela respectiva Unidade 

Administrativa, através de ordem de compra, assinado pelo gestor do órgão.   

5.5. A qualidade do produto fornecido é de inteira responsabilidade do contratado; 

5.6 a entrega devera acontecer após a emissão da ordem de compras devendo ser entreguem no máximo 

de 8 (oito) dias corridos a contar do recebimento da ordem. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos; 

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade 

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos; 

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, 

ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas 

no prazo de seus vencimentos. 

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Uma vez celebrado, o Prazo de Vigência deste objeto será de 12 (DOZE) MESES podendo ser alterado pelo 

interesse da administração . 

     8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1.   A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota 

de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.     

8.2.  Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, 

sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.  

8.3.  O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, 

se for o caso. 

8.5. A Contratada Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 
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comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de 

pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, 

todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

8.6. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo 

Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações 

trabalhistas contra a Contratante. 

8.7. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal 

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e 

Previdenciárias. 

8.8. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer 

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 

8.9. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.10. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, 

integralmente, em todos os seus atos. 

8.11. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de 

obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 

8.12. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

8.13. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a 

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 

8.14. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados 

segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA; 

8.15. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão 

no fornecimento do presente Contrato. 

8.16. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 

8.17. Após a emissão da Ordem de Compra, a empresa contratada terá o prazo de até 08 dias  para 

entrega dos produtos. 

8.20. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos 

acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às 

penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso, com base nas 

disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição. 

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a 

Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

prestação. 

9.5. Serão consideradas para efeito de pagamento as compras efetivamente realizadas pela Contratada e 

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Responsável   
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ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2021, ÀS ----H----MIN (----) HORAS. 
LOCAL:  PREFEITURA MUNCIPAL DE _______________/UF 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
NOME DE FANTASIA: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
INSC. EST.: 
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (    ) NÃO(    ) 
ENDEREÇO: 
BAIRRO: CIDADE: 
CEP: E-MAIL: 
TELEFONE: FAX: 
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 
BANCO DA LICITANTE:  CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 
Nº DA AGÊNCIA: 

ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

1.        
TOTAL POR EXTENSO:   

A empresa: ............................................ declara que: 

1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, 

sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em 

embalagens adequadas. 

2 Validade da proposta: _________ (___________) dias. 

3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital 

desse processo. 

4 Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de _______________/uf, e ainda cônjuge, 

companheiro ou parente até terceiro grau. 

5 Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no anexo, deste edital a 

contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, de acordo com cada secretariado 

município, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA, _______________/uf todos os equipamentos serão avaliados, sob pena 

de devolução de não aceite, caso não atenda a descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade. 

LOCAL E DATA 

_____________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou 

inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais 

licitantes. 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE 
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXXXX/2021 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE _______________/UF 
O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO. 
 
 
_____________________, portador do RG _______________, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da 

proponente, ___________________, CNPJ ___________________, declara expressamente que se sujeita às condições 

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo 

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e 

que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. 

 

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou 

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes. 

 

 
________________ em, ___ de _________ 2021. 

 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXXXXXXXX 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
..............................................., inscrito no CNPJ nº ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) 

................................., portador(a) da carteira de identidade nº ................ e CPF nº............................, declara, para fins do 

disposto no inc. v do art. nº 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de 

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

emprega menor de dezesseis anos. 

 

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )1. 

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

(data) 
 
 

................................. 
(representante legal) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXXXXXX 
 
(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 

(identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

XXXX/2021-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que: 

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP, foi elaborada de 

maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 

município de _______________/uf, antes da abertura oficial das propostas; e  

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

 
 

.................., ..... DE ..........   DE 2021. 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXXXXXXXX 
 
[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o 

nº [XXXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade 

nº [XXXX], inscrito no CPF sob o nº [XXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em 

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 

2006. 

declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser: 

(  ) Microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a  360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e 

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 

3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014. 

(  ) Empresa de pequeno porte – receita bruta anual superior a  360.000,00 e igual ou inferior a  4.800.000,00 

valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma 

das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014. 

observações: 

 esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC 

123, de 14 de dezembro de 2006; 

 a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP, 

nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.  

 

 

LOCAL E DATA 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 
(NO CASO DE ME E EPP) 

CPF: XXX.XXX.XXX-XX 
CRC: ______________ 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA 
PROPONENTE. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE _______________/UF 
O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO. 
 
 
A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de seu representante legal o 

Sr....................................., portador da carteira de identidade nº...................... e do CPF nº ......................., declara não ter 

recebido do município de _______________/uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em 

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de 

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar 

com a administração federal, estadual e municipal.  

 
 
 

________________ EM, ___ DE _________ DE 2021. 
 
 
 
 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  

 

 

Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO) 

 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXXXXXX 
 
 

 

A ...........................................................(razão social da empresa), CNPJ nº........................., localizada à ..........................................., 

declara, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este 

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE _______________/UF – PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021-

SRP 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________ EM, ___ DE _________ DE 2021. 
 
 
 
 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO 
 
 
 
 
 

A empresa , ________________________________________________, portador do CNPJ nº__________________, tendo como seu sócio 

representante _________________________ portador do CPF nº________________________ declaro, para os fins que se fizerem 

necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública  de Eldorado do 

Carajás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal. 

 

 

 
________________ EM, ___ DE _________ DE 2021. 

 
 
 
 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO IX  MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Nº 

PREGÃO PRESENCIAL ELETRÔNICO  Nº 
Aos _________ dia(s) do mês de __________de dois mil e Vinte e Dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da 

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás,  nos termos da Lei  8666/93 Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Nº 7.892, DE 23 

DE JANEIRO DE 2013, DECRETO Nº 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em 

face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico  para Registro de Preços,   SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA AQUISIÇÃO DE 

COMPUTADORES, PEÇAS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, tendo sido os referidos preços oferecidos pela 

empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi classificada(s) em primeiro lugar no certame supracitado. 

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser 

entregues apenas as quantidades solicitadas pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorados Carajás, de acordo com a 

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; C.N.P.J. nº XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr(a). 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXXXX e R.G. nº XXXXXXXXXXXXXXX. 

ITEN DESCR./ESPECIF. UNID. QUANT. VL. UNIT VL TOTAL 

      

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará 

obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, 

podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de 

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  compromisso de 

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de 

quaisquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal 

que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente 

comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer 

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este 

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cinquenta por cento  dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em no máximo de 08 dias corridos   acordo 

com as especificações contidas na ordem de compras/serviço ou nota de empenho, de acordo com a 

necessidade e interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município tanto na ária 

urbana quanto na zona rural. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo 

do na Prefeitura de Eldorado dos Carajás, Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000, para fins 

de pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15º (décimo 

quinto) dia útil do mês subsequente, conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser 

entregues entre 15 a 30 de cada mês. 

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) determinado 

pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás, em se tratando de empresas declaradas como ME ou EPP 

no período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva 

disponibilidade orçamentária. 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para 

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei. 

3. A Fundo Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás  reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em 

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

4. O Fundo Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás  poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão 

Eletrônico/SRP. 

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 

pagamento. 

5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de 

10% (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados. 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Fundo Municipal de Saúde 
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de Eldorado dos Carajás  entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será 

a seguinte: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) / 365 => I = (6/100)/365  =>    I = 0,0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido dos 

serviços. 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, observando as normas e 

obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da 

entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante 

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente 

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 

estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial 

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do 

objeto o qual foi registrado os prazos. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de 

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se 
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de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 

aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 

entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 

8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e 

sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando 

igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento ou serviços; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de 

Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 

pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou 

fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho, 

acompanhados das respectivas notas fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 
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I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou 

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente 

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias 

úteis após o recebimento provisório. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

A pedido, quando: 

I. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior; 

II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços. 

III. Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

IV. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

V. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

VI. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

VII. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

VIII. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; 

IX. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 

OU SERVIÇOS 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total 

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos 

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo 

com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a 

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E LOTES DOS ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVIÇOS 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de 

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 

entrega do material  e emissão do Termo de Recebimento. 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente 

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico  para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em 

1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 

constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de 

qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 Eldorado dos Carajás - PA, em ___ de ______________ de _______. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS 
CONTRATANTE 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ N° ___.___.___/___-__ 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
1.________________________                                                                                                               2._____________________ 
 
 CPF nº:__________________                                          
CPF nº ________________ 
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO 

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, neste ato 

denominado contratante, com seguinte endereço  Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000, 

representado pelo Srª Iara Braga Miranda Prefeita Municipal, e de outro lado a empresa _____________________, 

inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º ____________________, estabelecida _____________________, doravante denominada 

simplesmente contratada, neste ato representada por _________________________, portador da Cédula de Identidade n.º 

_________________ e CPF (MF) n.º _______________, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o 

edital do Pregão Eletrônico  n.º ____/____ e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o contratante e a 

contratada às normas disciplinares das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 

2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.    O presente contrato tem como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PEÇAS E PERIFÉRICOS DE 

INFORMÁTICA  

1.    Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total 

do contrato é de R$ ____________ (_____________________________). 

2.    Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do  Pregão Eletrônico  são meramente 

estimativos, não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou 

pagamento. 

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

1.    A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração 

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de 

Eldorado dos Carajás. 

2.    Eventuais  fornecimento deverão ser iniciados em 08 dias  para a entrega  a contar da notificação da 

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

1.    A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1.    A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 

do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
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1.    A vigência deste contrato será ____/________/_____ à ____/________/_____ , contados da data da sua assinatura, tendo 

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1.    Caberá ao contratante: 

1.1 -    permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços 

constantes do objeto; 

1.2 -    prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada; 

1.3 -    rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do 

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.° ____/____; 

1.4 -    impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 

1.5 -    solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do 

pregão n.° ____/____ e conforme cronograma da secretaria requisitante.  

1.6 -    atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais 

do contratante. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1.    Caberá à contratada: 

1.1 -    responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais 

como: 

a) salários; 

b) seguros de acidente; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

f) vales-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

1.2 -    manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão, 

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

1.3 -    manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 

contratante; 

1.4 -    responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do 

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste 

contrato; 

1.5 -    arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no 

recinto do contratante; 
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1.6 -    reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais usados; 

1.7 -    refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 

comunicação; 

1.8 -    usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato; 

1.9 -    submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua 

execução; 

1.15 -    comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

1.16 -    /   manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1.    À contratada caberá, ainda: 

1.1 -    assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante; 

1.2 -    assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do 

contratante; 

1.3 -    assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato, 

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 -    assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste 

contrato. 

2.    A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato, 

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 

contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1.    Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 -    É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante 

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato; 

1.2 -    é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver 

prévia autorização da Administração do contratante; 

1.3 -    é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato. 
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1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1.    A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado 

para esse fim. 

2.    O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

3.    As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das 

medidas convenientes. 

4.    A contratada deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito 

pela administração do contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

1.    A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o 

contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 

1. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária 

Própria do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal.   XXXXXXXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

1.    Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da Fundo  

Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-

000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque 

nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 

2.    O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não 

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

3.    O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela contratada, nos termos deste contrato. 

4.    Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação 

de penalidade ao contratante. 

5.    O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela. 

5.1 -    Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
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onde: 

EM =     Encargos moratórios; 

N     =     Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP     =     Valor da parcela pertinente a ser paga; 

I         =     Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = TX    ==>    I = (6/100)    ==>    I = 0,00016438 

     365                   365 

    TX - Percentual da taxa anual = 6% 

5.2 -    A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

5.3 -    O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura 

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da 

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1.    O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos na  Lei n.º 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1.    No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado 

ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da 

Lei n.º 8.666/93. 

1.1 -    A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários; e 

1.2 -    nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões 

resultantes de acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

1.    O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato 

sujeitará a contratada à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 

vez comunicada oficialmente. 

2.    Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 

2.1 -    advertência; 

2.2 -    multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

2.3 -    suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 



                        

 

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  

 

 

Rua da Rio vermelho º 01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA 

2.4 -    declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

3.    Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e 

2 desta cláusula: 

3.1 -    pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

3.2 -    pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser 

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição; 

e 

3.3 -    por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição. 

4.    Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro 

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 

8.666/93. 

5.    Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do 

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das 

penalidades mencionadas. 

6.    As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública 

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

1.    A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 

n.º 8.666/93. 

1.1 -    Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

2.    A rescisão deste contrato poderá ser: 

2.1 -    determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos 

I a  XII e XVII do artigo 78 da lei n.º 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 

(trinta) dias corridos; 

2.2 -    amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou 

2.3 -    judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

3.    A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 
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1.    Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.º ____/____,  e aos termos das propostas da 

contratada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  - DO FORO 

1.    As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

2.    E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo. 

Eldorado dos Carajás - PA, em ___ de ______________ 2021. 

 

 

_______________________           __________________________ 

CONTRATANTE                         CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. ___________________________                                                                                      2. ___________________________ 
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responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verilicar a conformidade da proposta com

os requisitos estabelecidos neste edital; dirigr a etapa de lances; verificar e iulgar as condições de habilitação;
receber, examinar e dêcidir os recursos, encaminhando à âutoridade competente quando mantiver sua decisão;

indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidâmente
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1. DO OBIETO.
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ABERTO

1.1. O objeto da presente licitâção é a escolha da proposta mais vantaiosa para SISTEMA DE REGISTRO DE

PBEçO PARA FUTURÁ E EVENTUÁL CONTRÁTAÇÁO DE EMPRESA PARA AQUISIçÂO DE

COMPUTADORES, PEçAS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTÍCA.
1.2. A licitaçâo será diüdida em IIENS, conforme tabela constânte do Termo de Referência, facultando-se ao

licitânte a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de iulgamento adotâdo será o Ínenor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste

Editâl e seus Anexos quânto às especiÍicações do objeto.
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2. DO NBG§TfrO DE PBEçOí

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciadc;r e participântes, bem como a eventuais adesões são as que

constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDEISCI*!|E TO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastl'al no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a

participação dos interessados na modalidade LICITé.TÓRIA PREGÂ0, em sua F0RMA ELETRÔNlCA.

3,2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras P'iblicas,no sítio www.portaldecomnraspublicas.com.!rr:

3-3. O credenciamento junto ao provedor do sistema impiica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este

Pregão.

3.4. 0 Iicitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações eÍetuadas em seu nome, assume como

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

representânte, excluÍda a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidâde promotora da

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indeüdo das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadâstrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE CoMPRAS

PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles sc tomem

desatualizados.

3.5.1.A não observância do disposto no subitent anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cuio ramo de atiüdade seja compatível com o obieto desta

licitação, e que estejâm com Credenciamento regulârno PORTAL LtE COMPRAS PUBUCAS.

4.2, Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ns 1.1.488, de 2007, para o microempreendedor

individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar ne 123, de 2006.

4.3. NÃO PODER,ÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS;

4.3.1.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislâção vigente;

4.3.2.Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo[s);

4,3.3. Estrângeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei no 8.6 66, d,e 7993;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6.Entidades empresariais que esteiam reunidas em consórcio;

4.3 -7 -Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público ' OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ne

7 46 / 20 74-T CU -P lenário').
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4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICTPAÇÃO NO PREGÂO, A I,ICTTANTE ASSÍNALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO

PRÓPRIo Do SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIVO ÀS SEGUI\TES DECLARÁÇÔES:

4.4-1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no ârtigo 3o da Lei Complementar ns 123, de 2006, estando aptâ a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seu s afis.42 a 49;

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a participação nào íor exclusiva para microempresas e empresas de pcqueno

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito âo tratamento

favorecido preústo na Lei Complementar ne 123, d€ 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

4.4.2.Que está ciente e concorda com as ccndições contidas no Edital e seus ânexos;

4.4.3.Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada esú em

conformidâde com as exigências editalícias;

4.4.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilit2ção no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocoff ências posteriores;

4.4.5.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do arügo 7., XXXIII, da

Constituição;

4.4.6'Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP ne 2,

de 16 de setembro de 2009.

4.4,7.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados €xecutândo trabalho degradante ou forçado,

observando o disposto nos incisos III e lV do art 1e e no inciso Ill do art. 5q da Constituição Federal;

4.4.8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Junto a documentâção de

habilitação deúdamente atualizado sem pendencias.

4.5. A declaração falsa relativâ ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções preüstas em

lei e neste Edital.

5.1- Os licitantes encaminhârão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente â etapa de

envio dessa documentação.

5.2. O enüo da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscâl e trabalhistâ, nos termos do art 43, § 1q da LC ne L23, de 20O6.
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5.4. Incumbirá ao licitânte acompânhar as operações no sistema elefrônico durante a sessão públicâ do Pregão,

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexào.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão reürar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiflcação entre as propostâs apresentâdas, o que

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitânte melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do(a] Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6,1. O LICITANTE DEVE ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO,

liôrês*!ri'. "Pú§ atlr.t lô§<;-§ vEs,}? e Soibo?'"t. ,.r1ôo Cê §a§l-{Ô.q íí{ i§lã
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DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1.Valor unitário e total para câda item ou lote de itens [conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2.Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garanti4 número do registro ou

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificaçôes do objeto contidas na proposta ünculam a Contratâda,

6.3, Nos valores propostos estârão inclusos todos os custos operâcionais, encargos previdenciários trabâlhistas,

tributârios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou

serviços.

6.4, Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etâpa de lances, serão de exclusiva responsabilidade

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de r€gênciâ de contrâtações

públicas, quando participarem de licitações públicas;

6.7, Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como râzão sociâl ou nome

fantasiâ que venha indicâr â mesma.

7.1. A abertura da presente licitâção dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na datã, horário e

local indicados neste Edital.

7.2. O(a) Pregoeiro(aJ verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

em conformidade com os requisitos estabelecjdos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não âpresentem as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2,1- Também será desclassificada a proposta que identifique o licitânte.
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7.2,2. A desclassificaçãô será sempre fundâmentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassiFicação dâ proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levâdo

a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estâs participarão da fase

de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro[a] e os licitantes.

7-5. Iniciâda a etâpâ competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicadâ no preambulo deste editâI,

7.6, Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuâis entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,02(dois)

centavos.

7-9. O intervalo entre os lances enüados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior â vinte (20) segundos e o

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3] segundos, sob pena de serem automaticamente

descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o enüo de lances no pfeSâo eletrônico o mo em que os

licitântes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçôes.

7.11. A etapa de lances da sessão públicâ terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

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

sessão pública.

7,L2. A prorrogação automática da etapa de lancet de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enüados nesse periodo de prorrogâção, inclusive no caso de lances

intermediários.

7.13, Não havendo novos lances na forma estabelecidâ nos itens anteriores, a sessào pública encerrar-se-á

automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competiüva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, iusüficadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).
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7.16. Não serão âcejtos dois ou mâis lances Ce mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessào pública, os licitantes serào informados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18, No caso de desconexão com o(a) Pregoeirofa), no decorrer dâ etapâ competitivâ do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos

parücipantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

http://www.portaldecomoraspublicas.com.br. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E

será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(al aos

parücipantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da

entidade empresarial. 0 sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes, procedendo à comparação com os valores <ia primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,

assim como das demâis classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto na 8.538, de 2075.

7,22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 570 (cinco por cento) acima da melhor propostá ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do iter, ânterior terá o direito de encâminhâr uma última oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da pnmeira colocada, no prazo de 5 fcinco) minutos

controlâdos pelo sistema, contados após a comunicaçâo automática para tânto.

7.2+. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se

enconúem naquele intervâlo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, pâra o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7-25, No caso de equivâlência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

enconEem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se

idenüfique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7-26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

criterio de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

conforme regulamento.
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7.27. A ordem de apresentáção pelos licitantes é utilizâda como um dos critérios de classificâção, de maneira que

só poderá haver empate entxe propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputa âberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no ArL 3e,

§ 2e, da LEI Ne 8.666, de 1993, assegurando-se a preferênci4 sucessivamente, aos bens e serviços:

7.28.1. Produzidos no país;

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

7.28.3. Produzidos por empresâs que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no PaÍs;

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na Iegislação.

7,29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de enüo de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contraproposta ao licitant€ que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

proposta, vedada a negociação em condiçóes diferentes das previstas neste Edital.

7.30.1.4 negociação será realizada por meio do sistema, podendo scr acompanhada pelos demais licitântes.

7.3O.2.O{a) pregoeiro(aJ solicitará âo licitânte melhor classificâdo que, no prazo de 02 (DUAS) horas, enúe a

proposta adequada ao úlümo lance ofertado após a negociaçâo realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementâres, quando necessários à confirmâção daqueles exigidos neste Edital e já

apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(aJ iniciará a fase de aceitação e julgâmento da proposta.

DA PROPiO§TA

8.1. Enceffada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao obieto e à compâtibilidade do preço em relação âo máximo estipulado para contratação neste Edital

e em seus anexos, obseruado o disposto no parágrafo único do arl 7e e no § 9e do art. 26 do Decreto n.e

10.02+/2079.

8.2. Será desclassificada a propostâ ou o lance vencedor, que âpresentâr preço final superior ao preço máximo

fixado fAcórdão ne 745512018 -TCU - PlenárioJ, ou que apresentar preço maniíestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento )arL 48, inciso IÍ, 1" a lei: 8666.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globalou unitários simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, incompatÍveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o âto convocatório da licitâção não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propricdade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

Y)
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8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legaiidade

das propostas, devendo apresentar as provas otl os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistâs âo

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aúso préúo no sistema com,

no mínimo, VINTE E QUATRo HORAS DE ANTEcEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ataj

8.5.0[a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 [DUÂS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. O prazo estábelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e.iustificada do

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a] Pregoeiro(al.

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham âs

caracterísücas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informaçôes perttnentes, a exemplo de câúlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio clctrônico, ou,

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(al Pregoeiro(a), sem preiuízo do seü ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitaÉo da proposta'

8.5.2.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu

perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificâdo, o(al Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o(aJ Pregoeiro{a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário parâ

a sua continuidade.

8.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, conrraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vânhioso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em

condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1.Também nas hipóteses em que o(al Pregoeiro(a) não âceitâr a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obüdo preço melhor.

8.8.2.4 negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8,9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da

eventual ocorrência do empate ncto, preústo nos artigos 44 e 45 da LC nq 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerradâ a análise quanto à aceitação da proposta, o(al pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

9. DAHÁBIUTâfáO

9.1. Como condição prévia âo exame dâ documentâção de habilitação do licitante detentor da propostâ classificada

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a partjcipação no certáme ou a futura contratação,

mediante a consultâ aos documentos inseridos no portâl de compras publicas, e ainda nos seguintes cadãstros:

9.1.1.Possuir Câdâstro do Portal de Compras Públicas;

9.1.2.Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP (\r'\\lv.portaldltrrnsparencril.go\,.br/ );

9.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de fustiça Iwrvw.cn j.lus.br/im probidadc,adm/consultar rcqucrido.php ].

9.1.4.Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

httrs:/,/contas.tcu.gov.hr/orclsz'Pp= 1 ír60 :3 :0

9.1.5. A consulta aos cadasúos será realizada em nome da empresa licitãnte e támbém de seu sócio maioritário,

por força do arügo LZ da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por

intermédio de pessoa iurÍdica da qual seja sócio mâjoritário.

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de ocorrências Impeditivas

lndiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apont:das no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.5,2. A tentaüva de burla será vcrificada por meio dos vínculos societiários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestâção previamente à sua desclassificação.

9.1.6,Constatãda â existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação.

9.1.7.No caso de inabilitação, haverá nova veriÍicação, pelo sistenla, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos arts. ,14 e 45 dâ Lei Complementar ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplinâ ântes estabelecida

parâ aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeirâ e habilitação técnica.

9.2.1- É dever do licitante atualizãr previamente as comprovâçôês constântes do PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS, para que esteiam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a

apresentação da propostâ, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios

eletrônicos oficiais emissores de cerüdões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões]

válida(s), conforme ârt 43, §3e, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de enüo de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Editál e iá apresentâdos, o licitante será convocado a encaminháJos, em formato digital,

üa sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.
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9-4. Somente haverá a necessidâde de comprovação do preenchjmento de requisitos mediante apresenução dos

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digltal.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles Iegalmente

permitidos.

9.6. Se o licitânte for a matriz, todos os documentos deverão estár em nomê da matriz, e se o licitante for a filial,

todos os documentos deverão estâr em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPf de licitânte maüiz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitántes deverão encaminhar, nos termos deste EditáI, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HÁBILITAçÁO IURíDICA:

9.8.1.No caso de empresário individual: inscrição no Regrstro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Iunta

Comercial da respectiva sede;

9.8.2.Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação dâ autenticidade no sítio

lvrvn .portalri oe mpreendedor.gov. br

9.8.3.No caso de sociedade empresária ou empresa indiüdual de responsabilidade limitâda - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado nâ Iunta Comerciâl da respectiva

sede, acompanhado de documento pessoais com fotos comprobatorio de seus administradores;

9.8.4.tnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no RegisEo onde tem

sede a matriz, no câso de ser o paúicipante sucursal, filial ou agência;

9.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Ciül das Pessoas |urídicas do

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em ügor, com a ata da assembleia que o

aprovou, deüdamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Ciül das Pessoas furídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que tratâ o art 107 dâ Lei ne 5.764, de 1977;

9.8.7.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8.Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as âlterações ou da consolidação respectiva;

9.8.9.Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela iunta

comerciâl do estado da empresa;

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1.CNP] - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

iuntamente com o QsA, conforme o caso;
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9.9.Z.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentâção de certidão expedidâ

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil IRFBJ e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFNI, referente â todos os créditos tribuúrios federais e à DÍúda Ativa da UnÍão (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ne 1.751, de

02/70 /2014, d,o Secretário da Receita Federal do Brasil e dâ Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de

certidão negativa ou positiva com efeito de negativâ, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452, de 1s de maio de 1943;

9.9.5.Provâ de regularidâde junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos

Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estãdual onde a empresa for

sediada;

9.9.6.Prova de regulâridade junto à Fâzenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa e alvará de funcionamento, emitida pela Secretaria da Fazenda

Municipal onde a empresa for sediada;

9.9,7.Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno

porte deverá apresentãr toda a documentação exigida para efeito de comprovação de rcgularidade fiscat,

mesmo que estâ apresente alguma resüição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.10.1.Certidão Negativa de falência, de recuperação iudicial ou extrajudicial (Lei nq 11.101, de 9.2-2005),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos úlümos 30 (trinta] dias, ou que

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2. Certidão Simplificadâ da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

9.10,3. Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitânte emitida nos úlümos

60 dias;

9.10,4. Balango patrimonial e demonstrações contábeis do último exercÍcio social, iá exigíveis e apresentados

nâ forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por Índices oficiais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da datâ de âpresentação da proposta;

9.10.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social ügente, admite-se a apresentação de

balanço patrimonial e demonstrações conlábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.1O.4.2. É admissível o balanço jntermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.4.3. Caso o licitante sera cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da úlüma

auditoria contábil-financeira, conforme dispóe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 197L, ou de uma declaração,

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
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9.10.4,4, Devera âpresentârjunto ao balanço o termo de abertura e enceramento do mesmo.

9.10.4.5. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

9.10.5.4 comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral (LGJ, Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LCJ, superiores a 1 ( um) resultântes da aplicação

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulânte + Pâssivo Não Circulânte

Ativo Total
SG=

Passiyo Circulante + Passivo Não Circulante

Aüvo Circulante

LC = Passivo Circulante

9.10.6.4s empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 [um) em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LGJ, Solvência Ceral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos parâ a

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capitâl mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de

100/o (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item perünente.

9.11. QUAL| FrcAçÃo rÉCNICA

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,

quanüdades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa

jurÍdica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma

reconhecida de quem o subscreveu, os atestados devera ser apresentado com quantitativos igual o similar,

podendo a administração solicitar diligencia nos mesmo.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATóRJO JUNTO A HABILITAçÃO IURÍDICA

Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da emprcsa).

Declârâção de sujeição às condições estâbelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitação; [apresentar em papel ümbrado da empresa).

Declaração nos termos do inciso XXXlll, art. 7e da constituição federal; [apresentar em papel timbrado da

empresa].

Declaração de elaboração indepenclente de proposta; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração do porte da empresa; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração de idoneidade; fapresentar em papel ümbrado da empresa).

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; [apresentâr em papel ümbrado da empresa).

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e Eabalhista não impede que a licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma yez que atenda a

todas as demais exigências do editâ].
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9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediâtamente posterior à fase de habilitâção.

9.13. Caso a propostã mâis vantaiosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

pequeno porte, e umâ vez constatáda a existênciâ de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cincol dias úteis, após a declaração do vencedor,

comprovar a regularizaçáo.0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentâção de .iustiÍicativa.

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo preüsto no subitem anterior acarretârá a inabilitáção do

licitânte, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabâlhista, será

concedido o mesmo prazo parâ regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documcntos exigidos, o(a] Pregoeiro(a) suspenderá a

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.16, Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitâção, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresenlá-los em desacordo com o estabelecido neste EditâI.

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

nova veriÍicação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, preüsto nos artigos 44 c 45 da LC ns 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina ântes estâbelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

contar da solicitagão da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1.Ser redigida em língua portuguesa. digitâda, em umâ vi4 sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e âgência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no deconer da execução

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1.Todas as especificações do objeto contidas na propostâ, tais como marca, modelo, tipo, fâbricante e

procedência, ünculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor

global em algarismos e por extenso [art,5q da Lei nq L666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevâlecerão os primeiros; no caso de

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevâlecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitâda, rigorosamentc, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

de preço ou de qualquer outra condição que induza o iulgamento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificação.
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DA SESSAO PUBLICÂ.

10,S. A proposta deverá obedecer aos termos deste Editâl e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não

corresponda às especificaçôes ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10,6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos compl€mentares estarão

disponíveis na interne! após a homologação.

10.7, A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais empresas a

planilha de composição iuntamente com notas fiscais de entrada de acordo o it€ns vencido.

10.8, A empresa que eventualmente for delentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

11.1, Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista dâ licitânte qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos,

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto ó, indicando contra qual(is)

decisão(ões) pretende recorrer e por quâis motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(a] verificar a tempestividade e a existêncía de motivação

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentádamente,

11.2.1.Nesse momento o(a) Pregoeiro(aJ não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso.

L\.2-2-A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importârá a decadência

desse direito,

lí..2.3.lJma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a parür de então, o prazo de três dias pâra apresentar

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, inümados para, querendo,

apresentarem contrarrazões tâmbém pelo sistema eletrônico, em outros três diaq que começarão a contar do

término dô prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediatâ dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

11.3. O âcolhimento do recurso invâlida t io somente os atos insuscetÍveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerâo com ústa franqueada aos interessados, no endereço constante neste

Ed ita L

12. DA REÁBÊR1URÁ

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependam,

12.1.2- Quando houver erro na âcejtação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

uabalhista, nos termos do arL 43, §1e da LC np 123/2006. Nessas hipóteses, serão âdotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances,
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12.2. Todos os licitântes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reabertâ.

12.2.L.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chaú'), ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento licitatorio.

L2.2.2. A convocação feitâ por e-maildar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitânte mantei seus dados cadastrâis atuâlizados.

13. DÂ ÂDrrrr,lcâçÃo E lpMolocAçÂo.

13.1. O objero da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do[a] Pregoeiro(a), caso não

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, âpós a regular decisão dos recursos apresentâdos.

13.2. Após a íase recursal, constatada a regularidade dos atos praücados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.

14. DÂG/IRÁNTIA Df EXICI çÃO.

14.1. Não haverá exigência de garantia de exccução para a presente contratação.

15. DÁ ATA DE REGISTRO DE P8EçOS.

15.1. llomologado o resultado da licitaçào, terá o adiudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uGis, conlados a

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontrâ-sê nelâ

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou enüdadc parâ a assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinaturâ, mediante correspondência postal com

aüso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 ICINCO)

dias uteis, a contâr da data de seu recebimento.

15.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu

envio podendo a mesma ser assinada digitâlmente, o não cumprimento desta clausula a empesa sofrera

sanções administrativas conforme a lei.
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16.1, Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

16,2. O adjudicaúrio terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocaçào, para

assinar o Termo de Contrato ou aceitâr instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstâs neste

Edital.

16.2.1. Altemativâmente à convocaçào para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinâturâ do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para

âssinatura ou aceite da Adjudicatária, mediânte correspondência postal com aüso de recebimento (AR) ou meio

eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias a contar da data de seu recebimento.

L6.2.2.O ptazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

iustificada do âdjudicatário e âceita pela Adminisn'âção.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no

reconhecimento de que:

16.3.1.Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei ns 8.666,de 1993;

16.3,2.4 contrâtada se üncula à sua proposta e às preüsões contidas no editâl e seus anexos;

16.3.3.4 contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arügos 77 e 7B da Lei, ne

8.666193 e reconhece os direitos da Adminístraçâo previstos nos artigos 79 e 80 da mesmâ Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratuâl ou no termo de referência.

16.5. Preüamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no arL 29, da lnstrução Normâtivâ ne

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6e, III, da Lei nq 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN,

16.6. Por ocasião da assinâtura do contrato, será exigida â comprovação das condições de habilitâção

consignadas neste Edital, as quais deverão ser manüdas pelo licitante durante â úgência do contrato.

16.6.1.Na hipótese de irregularidade, o contratâdo deverá regularizar a sua situação perante o câdastro no

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Na assinâtura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida â comprovação das condições de

habilitação consignadâs no editáI, que deverão ser mantidas pelo licitante durânte a vigência do contrato ou da ata

de registro de preços.

16.8- Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no editâl ou

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das

Irc{rr ir íJ:'ÂÍ? que ac\*$vqprl? r sírb6'.=}. § má!.t§ SfNlrÔâ íPJ rslâ. -
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RAL.

17.1. As regras acerca do reâjustamento em sentido gerâl do valor contratual são as estabelecidas no Termo de

Reíerência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBII|EilTO DO OETETO E D FISCÁIIZIiçÂO.

18-1. Os critérios de recebimento e aceitação do obreto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

21.1. Comete infração administrativâ, nos termos da Lei nq 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatiário que:

21,1.1.Não assinar o termo de contrâto ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2.Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentâr documentação falsa;

21.1.4.Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execugão do objeto;

21,1.6. Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer foaude fiscal;

21.1.8. Comportâr-se de modo inidôneo;

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestâção de serviços objeto deste certâme sujeitârá a empresa, a

juízo da Administração, à multa moratória de 0,50lo (meio por cento) por dia de âtrâso, até o limite de l0o/o {d.ez

por cento), conforme determina o art. Nq 86, da Lei N, 8666/93.

21.2,1. A multa preüsta nest€ ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

Municipal de Eldorado dos Carajás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com

as multas previstas.

21.3. A inexecução totâl ou pârcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sanções administrativas, nos termos do artigo Nq 87, da Lei Ne 8.666/93r

a) Advertência por escrito;

b) Multa administraüva com natureza de perdas e danos da ordem de aié 20o/o (vinte por cento) sobre o valor totâl

do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitãção e impedimento de contratar com a PrefeituÍa Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem

. ajciâ! {râajr '§ío {re lorr§ vsl§,r ê §r:bar.1. § rúo d:: S§,!"r-rôR í{,J i§tÕ. '
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sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitânte, poderá convocar outro licitante, respeitzda a ordem

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais

documentos complementares e, feita a negociaçâo, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

19.1. As obrigações da Contrâtante e da Contratada sâo as estábelecidas no Terrno de Referência.

20.1. As regras acerca do pagamento são as cstabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.



*
iii,'''qii:

EldtiffiiÍo
doCarajáa

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃo

justificativa âceitâ pelâ Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicâdo o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 fcinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade pârâ licitâr junto à Administração Públicâ, enquânto perdurârem os motivos

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso lV do art Ns 87 da Lei Ns 4.666/93, c/c art. Ne 7q da Lei Ne 10.520/02 e art Ne

14 do Decrero Ne 3.555/00.

21.4, Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encâminhá-lo deüdamente

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21.5. Serão publicadas na lmprensa Oficial, as sançõ€s administrâtivâs previstâs neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se âdmitida à subcontratâção, o mais alto pâdrão de ética durante todo o processo

de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CúUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PR]íTICÁ CORRUPTA: 0ferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo dc licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTÁ: A falsificação ou omissão dos fatos, com o obietivo de influenciar o processo de

licitãção ou de execução do contrato;

c) PRríTICA CONLUIÂDA: Esquematizâr ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitántes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, üsando estabelecer preços em níveis

artificiais e não competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretâmente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua parücipação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato,

eJ PRÁTICA OBSTRUTIVA Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

apuração de alegações de práüca preüsta acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multiiateral promover inspeção.

22.1. Ap6s o encerramento da etapa competiüva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação

ao licitante mêlhor classificado.

22,3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentadâ durante a fase competiüvâ.
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22-4- Esta ordem de classificação dos licitântes registrados deverá ser respejtada nas contratações e somente será

utilizada âcaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses

preüstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n" 7 .892 /2013.

23. D/r IUPüGilAçÂO ÂO EDITÂL E DO PEDIDO DE ESCIJIRECIXENIO.

23.1. Aré 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnâr este Edital.

23.2. A IMPUCNAçAO DEVERJI ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema

www.t,ortàlalecGmpràspublicas.com.hr.

23.3. Caberá o(a) Pregoeiro(al, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

sobre a impugnação no prâzo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação,

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5, . 0s pedidos de csclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis ânteriores à data designada parâ abertura da sessão pública, exclusivamente

por meio eletrônico üa internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.norta ldecom prâsnuhlicas.com.br.

23.6. O(aJ pregoeiro(al responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

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

dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos irão suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao arL 2l parâgrafo 4e, daLeiB.666/93.

23.7.1.4 concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcionai e deverá ser moüvada pelo(aJ

pregoeiro(a), nos autos do processo de licitáção.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os pârticipantes e a

administração.

23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serãocadastradasnosítio@sendoder-esporrsabilidadedoslicitantes,seu
acompanhamento.

23.10, Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para

responder pela proponente.

23.17. A petição de impugnação apresentada por emprcsa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estâtuto ou

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

24. Dâ§ D!§rÚ.§rçÔES G§RÂr§.

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeçâ a tealização do certame na

data marcada, a sessão será automaticamente trânsferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário

anteriormente estâbelecido, desde que nâo hâ,a comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília

_ DF.

24.4. No iulgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

reglsrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitâção e classificação.

24,5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputâ entre

os interessados, desde que não comprometam o int€resse da Administração, o princípio da isonomia a finalidade e

a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultâdo do

processo licitatório,

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

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.tO. O licitante é o responsável pela fidelidade e legttimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçôes nele contidas

implicará â imediatâ desclassificaçâo do proponente que o tiver apresentado, ou, casô tenha sido o vencedor,

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem preiuízo das demais sançôes cabíveis.

24.1,.. Em caso de divergência entre disposições dest€ Editâl e de seus anexos ou demais peças que compoem o

processo, prevalecerá as deste EditáI.

24.t2. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse

público decorrente de fâto superveniente que consütua óbice mânifesto e incontornável, ou anulá-lo por

ilegalidade, de oficio ou por provocâção de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do

procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesâ e contrâditóriô.

?4.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

24.12.2. A anlulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24.13. É facrltâdo à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, prômover diligência destinada a

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
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O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônjco: www.nortâldecomnrasnublicâs.com.hr. e

também poderão ser lidos e/ou obtidos na Saia de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio

vermelho s 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000. nos diâs úteis, no horário das 08:00 às 1.2:00, mesmo endereço

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com üsta franqueadâ aos interessados.

24.14. lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIÁ

ANEXO I _ MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLÂRAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS COIVOIçOTS ESTABELECTDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABtLtTAÇÀO;

ANEXO lll - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS',t'ERr\4OS DO tNCISO XXX I, ART. 70 DA CONSTITUtÇÃO FEDERAL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇAO DE ELABORAÇÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÂO DO PORTE DA EI\4PRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAfiO DE IDONEIDADE:

ANEXO VII - DECLARÁÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÀO;

ANEXO VIII - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE RECISTRO DE PREÇOS:

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA 26 de Dezembro de 2021.

TIAGO PEREIRA

COSTA:009194262

. Assinado de íorma digital

,- por TIAGO PERE IRA+t cosr A,ooq salatlt
Tiago Pereira Costa
Pregoeira Municipal
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ANEXO I - PROPOSTÁ DE PREÇOS (MODELO)

NoME D[ FANTASIÁl

CIDADE:
E.MAIL:
FAX:

CONTATO DA LICITÁNTE: TEI,EFON E

VALOR
UNIT/íRIO

R$

CONTÂ BAN IA DA LICITANTE:BÁNCO DA LICITANTE

UNIDADEDESCRIçÃO MARCÂ
VALOR

TOTÂL R$

PRECÃO ELETRÔNICO NO XXXX/2021 -SRP
pRocEsso ADMINISTRATM Na 75.01.O7 /2027
sEssÃo PÚBLrcAr -- --/----/2021, ÀS ----H----MlN ('-'-l HOR.CS.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPÂL DE 

-/UF

IDENTIFI DA PROPONENTE

SOCIAL:
CNP
tNsc. EsT.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM N o
ENDERE o:
BAIRRO
CEP:

TELEFON Er

NA DÂ AG NCIA

ITENS

TOTAL POR EXTENSO
A empresa declara que:

1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encar8os fiscais,

sociait trabalhistas, previdenciários e comerÇiais e, ainda, os gaslos com transporbe e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Vâlidâdê dâ o.oDostã: í I dias.

3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estãbelecido no termo de referenciâ (anexo i) do

edltal desse processo.

4 Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de

companheiro ou parente ate Grceiro grau.

uf, e ainda cónjuge,

5 Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estâbelecidos no anexo, deste editál a

contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento simllâr, de âcordo com câda secretârlâdo

município, CEP: 6852uL000 - Eldorado do Carujâs/P A, uf todos os equipâmentos serão avaliados, sob pena

de devolução de não acelt€, caso não atenda a descriminação do termo de referência do referido editãl ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ÁSSINATIJRA DO RESPONSAVEL

OBS. serão desclassificadas as propostâs que âpresentârem cotâçôês cont€ndo preços cxcessivos, simbólicos, de vâlor zero ou

inexequíveis, nâ formâ dâ legisláçáo em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantâgens baseadas nâs ofertas dos demâis

licitantes.
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ANEXO II - DECIÁRAçÁO DE SUIEIçÃO ÀS CONDIçÕES ESTABELECIDAS NO EDITAI E DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABI LITAçÃO

PREGÃO ELETRôNICO NS )OOO(/ZO2 1-SRP
pRo€Esso ADMINISTRÁTM Ne XXXXXXXXX/zoz1

À
PREFEITURÁ MUNICIPÁJ. DE
O(A) PREGOEIRO(Â) E EQUIPE DE APOIO.

portador do RG abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

proponente, CNPJ declara expressamente que se sujeita às condições

estabel€cidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomadâ pelo

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que lenham atendido às condições estabelecidas no edital e

que demonstrem integral capacidade de executar o fornedmento do bem preüsto.

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do arügo 32, parágrafo 2e,e artigo 97 da lei ne 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, de 2027

(ASSINAIURA DO RESPONSÁVEL E CPF]
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Ruâ ds Rio venüelho " 0l - Centro km 100, CEPj ó8524-000 - Eldcrâdo do Ca.ajáe?A
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Eldt#âito
do Carajás

PREFETTTIRA DE ELDOR{DO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANExo ru - MoDELo oE orcmnaçÂo Nos rERMos Do INCISo xxxnt Do ARTIGo 7e DA
corsrrrutÇÃo FEDERAL

PREcÃo ELETRôNtco N, )ooo(/z021-sRP
PROCESSO ADMINISTRÁTM Ne XXXXXXXXXXXXX

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNPJ nq por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a)

portador(a) da carteira de identidade ne ....-........... e CPF ne..................,........., declara, para fins do

disposto no inc. v do arl ns 27 d,a lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei ne 9.854, de 27 de

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

emprega menor de dezesseis anos.

(datal

Irepresentante legal]

I oO"anrçeo. 
"n 

*o .r^.rivq ás§inalÀr. re5!!lv, soim.

laoros,ir z!J' -pa& 
-E-ua «€i.x v,oÍ| e soibafi a môa ét S€NIIOR íéj;slé

Ruâ dâ tuo venndho'01 Ceofo knl 100. CEP: 6E524400 . Eldcrado do Caraiás,?A

ressalva: emprega menor, a parür de quatorze ânos, na condição de aprendiz I J 
1.



PREFEITTIRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAAAENTO DE LICITAÇÀOEldõtâüo

do Caraiás

ANEXO IV - DEClAneç"{O OU rl1mOnaç{o INDEPENDENTE DE PROPOSTA" (MODELO)

pREcÃo ELETRôNICo N! x»ü/2o21-sRp
PROCESSO ADMINISTRÂTM Ns XXXXXXXXXXX

[idêntiÍicação completa do representante dâ licitante), como representãnte devidâmente constituído de

(identiÍicação completa da licitante), para Íins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRôNICO Nc

XXXX/Z021-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art 299 do código penal brasileiro, que:

A) A propostâ apresentadâ para participar do PREGÂo nrrfnôrulCO Ns )O«X/2021-SRP, foi elaborada de

maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretâmente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNIco N! XXXX/Z021-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÀO ELETRÔNICO Ns )O(xX/2021-SRP

não foi informada, discütida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNlco No Po(X/2021-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que nâo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participânte

potencial ou de íato do PREGÃo ELEIRôNICO Ne XXXX/2021-sRP quanto a participar ou não rla referida

licitação;

D) Que o conteúdo da propostá apresentada para participâr do PREGÂO ELETRÔNICO N! XXXX/2021-SRP não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro parücipante

potencial ou de fato do PR-EGÃO ELETRÔNICo Ns XXXX/2021-SRP antes dâ âdjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentâdâ pâra participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/2021-SRP não

foi, no todo ou em parte, diretâ ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do

município de uí antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informâções

para firmáJa.

.......,..... DE .......... DE 202L_

lacto\ 47zo:'Pd.aqaj.l lo{Í)s vqah ê soiba.r o nLô dô sENtNla kz tslo

Ru! da Rio vermdho'01 C.ãtao krn 100. CEP: óE524{00 Eld6ado do Cara.járPA

REPRESENTANTE I,EGAI,



Etdti,iâito
do Garqiás

PREFEITT]RA DE EI-DOR.{DO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DT LICITAÇÃO

ANExo v _ DECUTRÁçÂO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

pnncÂo rLetRôNlco Ne xxxx/zoz 1-sRP
PROCESSO ADlt!lNISTRÁTIVO Ne XX»OOOüXXXXX

[Nome da êmpresa], [quâliRcação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpi sob o

nq [XXXX], neste ato representadâ pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

ne [DüX], inscrito no CPF' sob o ns [)O(xXl, declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do ârL 3q da lei complementar ne 123 de 14 de

dezembro de 2006, estando aptâ a fruir os beneffcios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedaçôes legais impostas pelo § 4e do arL 3e da lei complementar nq 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins daLC 723/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, serl

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefÍcios e

vântâgens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do ârL

3e dâ lei complementar ns 123/06 alteradâ peta LC 147 /201,4.

( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inlerior a 4.800.000,00

valores, estândo apta a fruir os beneficios e vantzgens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4e do arl 3q da lei complementar na 123 /06 alterada pela LC L47 /2014.

observações:

o esta declaração poderá ser preenchidâ somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

723, de L4 de dezembro de 2006;

. a não âpresentação desta declârâção será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

nos termos da LCne 123/2006,ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diíerenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: )üX)fiX. X.XX-XX

CRC:

lsot rt 41zt-t"Pí1o qre tax*)§,Íeiut e sóibaà o r?da Ct SfNHt Fíê-r 6lo'

Ruad!Biovenndho'01 C€núo knl 100. CEP:68524{00 Eldorado do Camjâv?À

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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Etdtiiâito
do Carqiár

PREFEITTIRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO

ANEXO VI _ DEC LARAÇÃo D I IDONIIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃ0, O PROPONENTE PEVERÁ UTIIIZAR FORMUúRIO COM TIMBRE DA
PROPONENTE

pREcÃo ELETRôNtco Nr xxxx/zo21-sRp
PROCESSO ADMINISTRÂTM Ne 75.0L.O7 lZO2l

À
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE 

-/UF

O[A) PREGOEIRO(A] E EQUIPE DE APOIO.

A empresa inscrita no CNPf n0...,......,......................, por intermédio de seu representante legal o

portâdor dâ cârteira de identidade no....................., e do CPF ne ......................., declara não terSr,....,.,...

recebido do municÍpio de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indiretâ, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitâção e ou impedimento de

contratar com â administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratâr

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, DE DEzOzT

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

l9otos 47za:'*za ere lotlcsvEaín p soibaà a r*;,o Ce SÊNHOP í"r slo

Rua da Rio vcÍmdlo'01 CsrtÍo - kn 100, CEP: óEJ24{00 - Eldcrado do CarajáePA



PREFEITURA DE ELDOR4IDO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO VII - DECLIIRAçÂO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO, (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO N9 X»O(/202 1-SRP
PROCESSO ADMINISTRATM Ns XXX)O( XXXXXX

...............,....,.(razão social da empresa], CNPJ ne...,..,,,......,........., localizâda à ........,..,,..,.....,..,.,....,..,,,.,

declara, em conformidade com a lei ne 70.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

UF _ PREGÃO ELETRÔNICO N9 XXXX/2021-

_ EM, DE __ DE 2021.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

6c/o§ {1 âa}r 'pr?d 4uo ló.Jâ! ve}am e saibunÍ . a ,.àc dú SEI,irlOa fp-z ista..

Rua dâ Rio veÍmdto " 0l Cerúo kn1 100. CEP:óE524{00 trldorsdo do CaÍâjáePA


