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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DO PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021 - SRP 
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

REGIDO PELA LEI N° 10.520/02, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DECRETO 
MUNICIPAL N° 124/2017, DECRETO MUNICIPAL nº 262/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA 
PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E 
DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. 
INTERESSADOS: 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças; Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Educação; 
Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho; Secretaria Municipal de 
Infraestrutura; Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; Fundo Municipal de Saúde - FMS; 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  FUNDEB; Fundo Municipal de Assistência 
Social  FMAS. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
016/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
004/2021 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E    
FINANÇAS 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
Gab. do Prefeito; Sec. Mun. de Educação; Sec. Mun. de 
Saúde; Sec. Mun. de Promoção Social e Trabalho; Sec. 
Mun. de Infraestrutura; Sec. Mun. de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente; FMS; FUNDEB; FMAS 

TIPO DE LICITAÇÃO: 
MENOR PREÇO POR ITEM  

FORNECIMENTO: 
FORNECIMENTO PARCELADO 

OBJETO: 
Registro de Preços para, eventual e futura, contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de 
equipamentos de informática, suprimentos, softwares e recargas de interesse desta Administração Pública 
Municipal, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo I do 
presente Edital. 

O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da  informação  
INTERNET, através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Início: 29/11/2021 
Término: 10/12/2021, às 08h00min (Horário de Brasília) 
SESSÃO PÚBLICA: 10/12/2021, às 09:00h (Horário de Brasília) 
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste Edital, 
em que não esteja disposto H  L  
DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO  PARA OBTENÇÃO DO EDITAL 
DIA: Segunda a Sexta-feira 
HORÁRIO: das 08:00hs às 12:00hs (horário local).  
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, localizada na 
Praça 10 de Novembro, s/n  centro  Lagoa do Mato-MA. E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. O edital 
poderá ser retirado gratuitamente nos sítios: www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
https://www.lagoadomato.ma.gov.br/ 

 
VALMIR PEREIRA VIANA 

Secretário Municipal de Administração e  Finanças 

 
Este instrumento contém: Edital e seus anexos 
com 110 (cento e dez) páginas, incluindo esta. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021-SRP 
 

DISPUTA ABERTA 
(ORÇAMENTO SIGILOSO) 

(Processo Administrativo n° 016/2021) 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 

 LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS (Art. 48, inciso I, LC 123) E RESERVA DE COTA (Art. 48, 
inciso III, LC 123) DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS  ME, E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE  EPP  
 

Torna-se público que O MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO-MA, através da 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, por meio da Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças, realizará às 09h00min, do dia 10/12/2021, licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA               forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, (fornecimento parcelado), nos 
termos da Lei nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123/06/06, de 14 de 
dezembro de 2006, Decreto Federal nº 10.024/19, de 20 de Setembro de 2019, do Decreto 
Municipal n° 124/2017, Decreto Municipal nº 262/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

A Presente Licitação reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 10.024/19, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 124/2017, Decreto 
Municipal nº 262/2021, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666/1993, e demais normas 
aplicáveis ao procedimento licitatório em epígrafe. 

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 intenet; 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 á autoridade competente quando 
mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
encaminhar o processo devidamente Instruído à autoridade responsável pela adjudicação e 
propor a homologação. 

Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas neste edital e 
as constantes no sistema portaldecompraspublicas, prevalecerão as descritas neste edital. 
 

1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO: 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para, eventual e futura, 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de equipamentos de informática, 
suprimentos, softwares e recargas de interesse desta Administração Pública Municipal, 
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conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo I 
do presente Edital. 

1.2. O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento no Art. 7º, § 3º, da Lei nº 
12.527/2011, e no Art. 14 do Decreto Municipal nº 127, de 10 de janeiro de 2017, e será tornado 
público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances. 

1.3. 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. 

1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 
contidas neste Editai e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1. Tendo em vista que a licitação para Registro de Preços independe de previsão de dotação 
orçamentário, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 262/2021, as Dotações Orçamentárias, 
com saldo suficiente para cobertura das despesas decorrentes da execução do objeto serão 
informadas nos respectivos contratos ou instrumentos equivalentes, que poderão advir do 
presente procedimento licitatório. 

2.2. Em caso de eventuais contratações que poderão advir da Ata de Registro de Preços, as 
despesas decorrentes destes contratos administrativos correrão por conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento vigente à época das referidas contratações. 

 
 
3. DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 
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 sitio 
www.portadecompraspublicas.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 PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, á correção ou á 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. 
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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 
PÚBLICAS. 

 

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 Art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

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

4.3.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

4.3.7 Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do Art. 12 da Instrução 
Normativa/SEGES nº 05/2017); 

4.3.7.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos 
Arts. 5º a 7º da ei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram 
entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a 
organização social (Acórdão nº 1.406/2017-TCU-Plenário), mediante apresentação do 
Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos. 

4.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará    em campo 
próprio do sistema (Eletrônico), relativo às seguintes declarações: 

4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar nº 123/06, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49. 

4.4.1.1 A mera declaração como ME ou EPP ou a efetiva utilização dos benefícios 
concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal 
reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a empresa à 
aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração 
Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

4.4.1.2 Para a verificação da fraude prevista no subitem anterior, a Prefeitura 
Municipal de Lagoa do Mato poderá realizar procedimentos complementares, 
mediante diligência, tais como solicitação de Demonstração do Resultado do Exercício 

 DRE do exercício anterior e/ou outros demonstrativos contábeis/documentos que 
julgue necessários, apresentados na forma da Lei, por fotocópias devidamente 
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registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou 
em outro órgão equivalente, a fim de subsidiar a verificação do atendimento, pelas 
licitantes, às exigências da LC nº 123/2006. 

4.4.1.3 Também serão aceitas a DRE e outras demonstrações disponibilizadas via 
Escrituração Contábil Digital  ECD, desde que comprovada a transmissão desta à 
Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo 
gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED). 

4.4.1.4 A confirmação acerca do atendimento, pelas licitantes, da condição de ME 
ou EPP também poderá ser realizada por meio da disponibilização de Documentos 
Fiscais Oficiais, tais como a Declaração do Programa Gerador do Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional, devidamente transmitida à Receita Federal do 
Brasil, desde que os dados permitam identificar as informações acerca do 
faturamento bruto do exercício em análise. 

4.4.1.5 Para fins de definição do  exercício  da DRE a ser exigida, será 
considerado, na data de abertura da sessão pública, o limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped, nos 
termos do que fixa o Art. 16, §4º da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 03, de 26 de 
abril de 2018. 

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

4.4.3 que cumpre plenamente os requisitos de 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 Art. 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; 

4.5. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão 
ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de 
habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro. 

4.6. 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, 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 a abertura da sessão pública, quando, então, 
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encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento. 

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 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4 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 Lei Complementar nº 123/06. 

5.5 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. 

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7 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. 

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

 

6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema (Eletrônico), 
dos seguintes campos: 

6.1.1 Quantidade ofertada; 

6.1.2 Valor unitário do item; 

6.1.3 Valor global do item; 

6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, marca/modelo, fabricante prazo de 
validade ou de garantia. 

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 na prestação dos serviços. 

6.4 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.5 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 
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alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.6 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 

6.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo órgão de controle competente e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do Art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

 

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 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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 Pregoeiro e os 
licitantes. 

7.4.1 Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, com o 
Pregoeiro e com a equipe de apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances dados 
equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato configura a 
identificação da licitante durante a sessão pública, o que é legalmente vedado. 

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema (Eletrônico), sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor do item. 

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. 
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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 de R$ 1,00 (um real). 

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  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 lances ofertados 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 prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
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 pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
autoridade/órgão competente; 

7.15.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

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 Pregoeiro, 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 o pregoeiro persistir por tempos superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio (Eletrônico) utilizado para 
divulgação. 

7.20 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 

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

7.22 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 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 
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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 Lei Complementar nº 123/06. 

7.23 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. 

7.24 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. 

7.25 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. 

7.26 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. 

7.27 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, se for o caso. 

7.27.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens: 

7.27.1.1 produzidos por empresas brasileiras; 

7.27.1.2 pdoduzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País; 

7.27.1.3 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. 

7.27.1.4. produzidos no país. 

7.28 Persistindo o empate entre propostas, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
(Eletrônico) dentre as propostas empatadas. 

7.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 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 prevista deste 
Edital. 

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

7.29.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (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. 
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7.30 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de 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 nº 10.024/19. 

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos da legislação vigente, que: 

8.2.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.2.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.2.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.2.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU 
 Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.2.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá 
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 
proposta de preços ou menor lance que: 

8.2.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 
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. 

8.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do Art. 43 
da Lei n° 8.666/93 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG N. 
5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

8.3.1 A inobservância do prazo fixado pelo Pregoeiro para a entrega das respostas e/ou 
informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou 
documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a recusa da proposta. 

8.4 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e 
evidente pela análise da proposta comercial, não sendo possível a sua imediata desclassificação, 
será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

8.5 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. 

8.5.1 Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de 
diligências, com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 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 Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
(Eletrônico), sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3. O detentor da melhor proposta poderá ser instado a apresentar amostra do produto 
ofertado na forma estabelecida no Termo de Referência, no prazo máximo de 48hs 
(quarenta e oito horas), contados a partir da requisição do Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação, com o objetivo de conferir a especificação e ausência de falhas no produto. 

8.6.3.1. A amostra será requisitada somente da empresa classificada 
provisoriamente em primeiro lugar, na fase de aceitação de propostas. 

8.6.3.2. Será rejeitada a amostra, e consequentemente a proposta, que não atender 
as disposições previstas no Termo de Referência. 

8.6.3.3. A análise da amostra poderá ser acompanhada pelos licitantes ou seus 
representantes legais, quando prévia e formalmente requerida pelo interessado. 

8.6.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) arrematante(s) não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 
Termo de Referência. 

8.6.4 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destaca-se ainda a 
proposta comercial readequada com o valor final ofertado. 

8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não 
venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

8.6. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 
no objeto. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8. H    P          data e 
horário para a sua continuidade. 
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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 o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
Art.s 44 e 45 da LC nº 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 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, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) 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). 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas         C  C   P  J   
TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do Art. 12 da Lei n° 8.429/92, 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. 

9.1.2.1. 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. 

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 
de fornecimento similares, dentre outros. 

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

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

9.1.4. 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 123/06, 
seguindo- se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 
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meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, nos documentos exigidos neste edital, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica e à qualificação econômica 
financeira. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do sistema, deverá 
atender às condições exigidas no cadastramento do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do cadastro 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios (Eletrônico)s oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme Art. 43, §3º, do Decreto 10.024/19. 

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 2 (duas) horas, sob pena 
de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante a 
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 diferentes números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto do item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação 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 
comprobatório de seus administradores; 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
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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 5.764/71; 

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. 

 

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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 1.751/14, 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 
5.452/43, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre: 

9.9.6.1. certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, 
expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade 
para com a Fazenda Estadual; 

9.9.6.2. certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à 
dívida ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, 
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; 

9.9.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre: 

9.9.7.1. certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, 
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expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a 
regularidade para com a Fazenda Municipal; 

9.9.7.2. certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à 
Dívida ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante; 

9.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 
Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 

9.9.9. 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. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, inclusive NOTAS EXPLICATIVAS, 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; 

9.10.1.1. 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; 

9.10.1.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato/estatuto social. 

9.10.2. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 
obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

ISG = _ ATIVO TOTAL                               

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

ILC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

9.10.3. 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 
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comprovar patrimônio líquido de 10% (dez porcento) do valor total cotado pela licitante ou 
do item pertinente. 

9.10.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

9.10.4.1 Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia 
registrada ou autenticada na Junta Comercial; 

9.10.4.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): Por fotocópia do 
livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; 

9.10.4.3 Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006: Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) 
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 
outro órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante; 

9.10.4.4. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante; 

9.10.5. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

9.10.6. O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil 
Digital  ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por 
meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de 
Escrituração Digital - SPED). 

9.10.7. Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis 
intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da lei, devidamente assinados 
pelo representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em Junta Comercial. 

9.10.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da 
documentação quando não vier expresso na certidão; 

9.10.8.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação 
foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei nº 11.101/05, de 09 de 
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os 
demais requisitos de habilitação. 

 

 

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 
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mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente. 

9.11.2. O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade de cada Atestado de Capacidade Técnica solicitado neste Edital, e 
apresentar, quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do(s) contratos(s) a ele(s) 
pertinente(s), além de fornecer o(s) endereço(s) atual(ais) do(s) contratante(s) e o(s) local(is) 
em que foram prestados os serviços. 

9.11.3. A Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato (MA) se reserva o direito de realizar 
diligências para comprovar a veracidade do(s) atestado(s) apresentado(s), podendo, 
requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos 
comprobatórios do conteúdo declarado. 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/06, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e/ou municipal e da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.13. 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. 

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

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa equiparada, 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. 

9.15. 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. 

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no chat  a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.17. 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. 

9.18. 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 Art.s 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema (Eletrônico) e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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 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). 

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. 

 

11. DOS RECURSOS: 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e 
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de 
no mínimo 30min (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 ao Pregoeiro 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 Pregoeiro 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 
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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. 

11.5. Não serão conhecidos recursos interpostos fora do sistema (Eletrônico) ou 
intempestivamente. 

11.5.1. O não conhecimento do recurso não impede o seu acolhimento na qualidade de 
petição. 

 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

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 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, 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  -mail, ou, ainda, 
fac- símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no 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 Pregoeiro, 
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

14.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, o Município de Lagoa do Mato 
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(MA), através do Órgão Gerenciador, convocará a(s) empresa(s) adjudicatária(s) para assinatura da 
Ata de Registro de Preços, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da Notificação. 

14.1.2. Altemativamente 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, a contar da 
data de seu recebimento. 

14.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração. 

14.3 - É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação 
regular no ato da Assinatura da Ata de Registro de Preços, chamar as licitantes remanescentes, 
obedecida a ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das 
sanções previstas neste Edital, observado o disposto no subitem 14.8. 

14.3.1 - Na sessão de reabertura do pregão, O Pregoeiro poderá negociar diretamente com 
a proponente, obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor. 

14.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os 
produtos a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, 

em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as 
especificações e condições do edital. 

14.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as resijectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

14.5.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na seqüência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando 
o objeto não atender aos requisitos previstos no Art. 3° da Lei n° 8.666/93. 

14.6. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a 
seus demais Anexos, em todas as suas cláusulas, e às Propostas recebidas e homologadas por 
ocasião da sessão pública do certame, independentemente de transcrição, bem como obedecerá, 
na íntegra, ao Decreto Municipal nº 262/2021, Decreto Federal n° 10.024/19, alterado pelo 
Decreto n° 8.250/14, à Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e a toda a legislação pertinente. 

14.7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos 
requisitos de publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste Edital, 
independentemente de transcrição. 

14.8. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital, 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, registrará os demais licitantes, na ordem de 
classificação. 

14.9. A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 
Art. 65 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 

14.10. O registro a que se refere o item 14.5.1 tem por objetivo a formação de cadastro de 
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reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses 
previstas no Decreto Municipal nº 262/2021. 

14.11. Se houver mais de um licitante que aceitar cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 
do licitante vencedor, serão classificados segundo a ordem do último lance apresentado durante a 
fase competitiva. 

14.12. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 

 

14.13. DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 

14.13.1 A Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento 
periódico dos preços praticados no mercado para os produtos registrados, nas mesmas 
condições de fornecimento. 

14.13.2 Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
            

do inciso II do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços 
praticados no mercado sofrerem redução. 

14.13.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no Art. 65 da Lei nº 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 
outro processo licitatório. 

14.13.4. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração 
requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. 

14.13.5. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de 
fabricante, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, 
alusivas à época da elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão. 

14.13.6. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos 
comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, 
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 

14.13.7. A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à 
revisão dos valores pactuados. 

14.13.8 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente 
comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá 
convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado. 

14.13.9. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

14.13.10. Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 
fornecedores, visando igual oportUnidade de negociação. 

14.13.11. 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, 
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confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportUnidade de negociação. 

14.13.12 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. 

 

14.14. DOS USUÁRIOS: 

14.14.1. Nos termos do Decreto Municipal nº 262/2021, desde que devidamente justificada 
a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, de acordo com as condições e as regras 
estabelecidas na legislação aplicável à matéria. 

14.14.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica 
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade 
e a economicidade para a administração da utilização da ata de registro de preços; 

14.14.1.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não 
excederá, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

14.14.1.3. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do 
órgão gerenciador. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá 
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o 
prazo de vigência da ata. 

14.14.1.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgãos ou entidade, a 50% (cinqüenta por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

14.14.2 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os produtos registrados dos 
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios 
legais para adquiri-los, observado o disposto neste edital e seus anexos. 

14.14.3 É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a 
preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 14.14.2, do 
processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado. 

 

14.15. DO CANCELAMENTO: 

14.15.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando: 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao Registro de Preços; 

b) não assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
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prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/93, de 
1993, ou no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

e) forem observadas razões de interesse público, nos termos do Art. 78, inciso XII, da 
Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovadas; 

14.15.2. O              
item, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

14.15.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor. 

 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA DOS BENS 

15.1. Não será exigida a prestação de garantia contratual prevista no Art. 56 da Lei n° 8.666/93, na 
presente contratação. 

 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto da presente licitação. 

 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

17.1 Quando da existência de demanda para os produtos registrados, o Município de Lagoa do 
Mato/MA, por meio da SECRETARIA REQUISITANTE, convocará o detentor do preço registrado 
para a assinatura do contrato (Anexo IV) que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, prazo 
este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante 
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Contratante. 

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (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. 

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio (Eletrônico), para 
que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
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17.3. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas a Prefeitura Municipal de Lagoa 
do Mato/MA para que este delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, 
sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de 
habilitação previstas no Edital. 

17.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

17.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666/93; 

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

17.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
Art.s 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos Arts. 
79 e 80 da mesma Lei. 

17.5. O prazo de vigência da contratação é o previsto no Termo de Referência, Anexo I do 
presente Edital. 

17.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta 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 n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do Art. 6°, III, da Lei 
n° 10.522/02, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

17.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e 
o fornecedor estiver inscrito no SICAF, deste poderá ser dispensada a documentação 
abrangida pelo referido cadastro. 

17.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

17.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das 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. 

 

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL: 

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
na Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

19. DA ENTREGA, RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO: 

19.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de 
Referência. 
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20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, 
bem como na Minuta do Contrato 

 

21. DO PAGAMENTO: 

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

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

22.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços, não entregar a documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, causar o atraso na execução do objeto, não mantiver a proposta, 
falhar na execução do contrato, fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
declarar informações falsas, e cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que 
lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o 
Município de Lagoa do Mato/MA, e será descredenciado no Sicaf, e do sistema de cadastramento 
municipal, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa. 

22.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e 
quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

22.2.1 Multa de: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso 
na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia 
e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou 
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com prazo de 
validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 
avença. 

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do 
              

inexecução parcial da obrigação assumida; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 

22.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município de Lagoa do 
Mato  MA, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são 
independentes e a aplicação de uma não exclui as demais. 
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22.4 As multas previstas neste Edital, serão descontadas após regular processo administrativo, 
dos pagamentos devidos pela Contratante. 

22.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das 
multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado 
a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da 
notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, 
sob pena de cobrança judicial. 

22.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 
condições especificados no § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, sendo considerados injustificados os 
atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

22.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e 
encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento 
comprobatório do alegado pela Contratada. 

22.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportUnidade de ampla 
defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei. 

22.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro de fornecedores municipal 
e no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado 
por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

22.10. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
Contratada, amigável ou judicialmente. 

22.11. Nenhum pagamento será feito à empresa contratada, antes de pagas ou relevadas as 
multas que lhe tenham sido aplicadas. 

 

23. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

23.1. Os critérios de controle e fiscalização do objeto estão previstos no Termo de Referência, 
anexo I deste Edital. 

 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

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

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  
licitacaopmlmt@gmail.com  ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça 10 de 
Novembro, s/n  centro -  Lagoa do Mato-MA (Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato/MA). 

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 

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

24.5. A republicação do edital somente não será realizada se, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 

24.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
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Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio (Eletrônico) via internet, no endereço indicado neste Edital. 

24.7. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contados da data do recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

24.7.1. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

24.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

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

 

25. DAS AMOSTRAS: 

25.1. O Pregoeiro poderá solicitar do licitante provisoriamente classificado em 1º lugar, a 
apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) cotado(s) à Admnistração Municipal, no prazo e 
demais condições previstas no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

25.2. Caso a(s) amostra(s), da (s) empresa(s) que ofertou(ram) o menor preço não seja(m) 
compatível(is) com o objeto da licitação, será(ão) desclassificada a licitante por incompatibilidade 
do produto ofertado com as especificações do edital. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

26.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema (Eletrônico). 

26.2. 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 Pregoeiro. 

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

26.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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. 

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

26.6. Fica assegurado à Administração Municipal o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, 
a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na 
forma da legislação vigente. 

26.7. 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. 

26.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
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Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluirse- á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

26.10. 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. 

26.11. Qualquer marca mencionada nas descrições dos itens constantes na planilha orçamentária 
a que se refere o Termo de Referência, servirá apenas como referência para julgamento e/ou 
classificação, podendo a licitante cotar, em sua proposta, produto de marca similar  ou de 

  

26.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerão as do Termo de Referência e seus anexos. 

26.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço (Eletrônico) 
www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.lagoadomato.ma.gov.br/, e também 
poderá ser lido e/ou obtido na Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato  MA, sito à Praça 
10 de Novembro, s/n  centro  Lagoa do Mato-MA, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 12 
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados. 

26.14. As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo 
acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 26.12, das eventuais 
republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou 
quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de 
apresentação da proposta e da abertura da sessão pública. 

26.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Passagem Franca-MA, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

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

26.16.1. ANEXO I - Termo de Referência e seus anexos; 

26.16.3. ANEXO II  Modelo de Proposta; 

26.16.4. ANEXO III  Minuta da Ata de Registro de Preços 

26.16.5. ANEXO IV  Minuta do Termo de Contrato. 

Lagoa do Mato (MA), 19 de novembro de 2021. 

VALMIR PEREIRA VIANA 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 

 
Este edital se encontra examinado e aprovado por 

esta Assessoria Jurídica. 
 

Em: ___-___-______. 
________________________ 
Assessora Jurídica 
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021/CPL 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. JUSTIFICATIVA: 

1.1. A composição deste objeto reside na necessidade de promover a atualização tecnológica e 
da expansão do quantitativo de equipamentos e suprimentos de informática utilizados nos órgãos 
públicos municipais. 

1.2. O presente processo está aderente às ações estratégicas do Governo Municipal, pois além 
de ampliar a racionalização do gasto público ao promover a aquisição de bens de forma 
centralizada, ainda fomenta a utilização adequada da tecnologia da informação e comunicação 
dos diversos órgãos públicos municipais, o que, certamente, reflete na melhoria do atendimento 
ao cidadão e ao próprio servidor público. 

1.3. Quanto ao dimensionamento técnico dos equipamentos, ratifica-se que o objetivo principal 
é manter a continuidade dos serviços prestados pelo funcionalismo público pelo maior tempo 
possível, observando sempre a relação custo/benefício da aquisição, visto que em muitos órgãos 
observam-se parques computacionais defasados tecnologicamente e sem garantia, o que pode 
comprometer sobremaneira a atividade fim de cada entidade. Dessa forma, foram elaboraras 
especificações técnicas dos equipamentos para contratações no âmbito da administração pública, 
considerando que as mesmas atendem às suas necessidades majoritárias. 

1.4. Ressalta-se ainda que a aquisição dos produtos relacionados se faz jus tendo em vista a 
necessidade de equipar e renovar o parque informático dos órgãos e entidades municipais. 
Equipamentos estes essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem cumpridas pela 
administração pública, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas 
atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças; Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de 
Saúde; Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho; Secretaria Municipal de 
Infraestrutura; Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; Fundo Municipal de 
Saúde - FMS; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  FUNDEB; Fundo 
Municipal de Assistência Social  FMAS. 

1.5. Assim como a maior parte das tecnologias, computadores e equipamentos de interconexão 
passam por um ciclo de depreciação natural diretamente ligada a modernização e a evolução 
tecnológica, cabendo aos gestores as disposições necessárias a fim de garantir a continuidade das 
informações de forma proficiente. 

1.6. Nas especificações deste Termo de Referência foram adotadas características que seguem as 
principais diretrizes de sustentabilidade para aquisição de bens pela Administração Municipal, 
como uso de materiais menos agressivos ao meio ambiente e economia e uso eficiente de energia, 
seguindo o disposto na legislação vigente, aplicável à matéria. 

1.7. A contratação se justifica ainda, tendo em vista que o contrato decorrente da licitação 
anterior para o mesmo objeto teve seu prazo de validade expirado e, visto isto, não poderemos 
deixar o Município desassistido deste tipo de material que é de suma importância para atender a 
demanda operacional desta Administração Pública Municipal Municipal. 
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1.8. Os quantitativos dos equipamentos e materiais foram estimados de acordo com o consumo 
verificado nos últimos 12 meses, conforme acompanhamento e registro mensal no estoque junto 
ao almoxarifado, considerando as demandas oriundas da(s) secretaria(s) requisitante(s); 

1.9. A necessidade de contratações freqüentes, com aquisições e entregas parceladas, conforme 
as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza e destinação 
do material não é possível definir com plena exatidão o quantitativo a ser demandado pela 
Administração, considerando, ademais, a ausência de condições de estocagem em grande 
quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda decorrentes do armazenamento. 

1.10. As especificações constantes nos itens abaixo e as exigências editalícias são necessárias e 
imprescindíveis para a obtenção de produtos de qualidade, onde visa também à segurança, à 
saúde e o bom atendimento de quem fazem uso dos mesmos. 

1.11. As estimativas das demandas para aquisições dos materiais para o Município de Lagoa do 
Matoo, levantados para a presente licitação, foram elaboradas através de um estudo realizado 
pelos setores competentes das Secretarias Requisitantes, e levou em conta os seguintes dados: 

1.11.1. Consumo realizado nas demandas nos anos anteriores; 

1.11.2. Estoque de equipamentos e materiais no almoxarifado da Prefeitura Municipal de 
Lagoa do Mato; 

1.11.3. Inexistência de contrato válido para compra dos objetos desta licitação; 

1.12. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos produtos a custos 
mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos governamentais. 

1.13. Ressaltamos ainda que a adoção do SRP justifica-se nas hipóteses previstas no Art. 3° do 
Decreto Muniicpal n° 262/2021, pois os bens serão adquiridos ao longo do ano, de forma 
parcelada e de acordo com a demanda necessária, a qual, por se tratar de equipamentos, 
materiais e suprimentos de informática, podem sofrer modificações quantitativas ao longo do ano, 
de maneira que não é possível definir previamente o quantitativo exato a ser adquirido. As 
quantidades previstas no presente termo de referência são estimativas máximas, para um período 
da assinatura da ata (12 meses), e esta Administração Municipal se reserva o direito de adquirir 
em cada item, quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou abster-se de 
adquirir algum item especificado. Além disso, com a utilização do SRP será racionalizado o espaço 
para armazenagem dos produtos. 

1.14. Declaramos também, que foi adotado neste procedimento licitatório práticas e/ou critérios 
de sustentabilidade economicamente viáveis, conforme dispõe a legislação vigente. Foi buscado 
atender ao interesse público, considerando, além da economicidade e competitividade, o 
equilibrio destas, com a redução do impacto ambiental. 

1.15. Informamos que o quantitativo dos produtos requisitados leva em consideração o 
atendimento das necessidades da Administração Municipal, dentro do período de 12 (doze) meses 

 período da vigência da Ata de Registro de Preços  inclusive o atendimento de situações 
imprevisíveis, tendo em vista que a Ata de Registro de Preços não permite qualquer aditivo. A 
estimativa dos itens a serem adquiridos e sua provável utilização foi baseada em função de cálculo 
de consumo realizado com base na necessidade dos bens. 
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2. OBJETO: 

2.1. O presente termo de referência tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de equipamentos e suprimentos de 
informática, interesse desta Administração Pública Municipal Municipal, de acordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

3. VALOR ESTIMADO: 

3.1. O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi 
determinado com base em pesquisa de preços de mercado e consulta a preços praticados no 
âmbito da administração pública e será tornado público apenas e imediatamente após o 
encerramento do envio de lances, sendo, portanto, sigiloso, com fundamento no Art. 7º, § 3º, da 
Lei nº 12.527/2011, e no Art. 14 do Decreto Municipal nº 127, de 10 de janeiro de 2017,  

 

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

4.1 As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos, e demais exigências são as 
seguintes:  

Item Descrição dos Produtos Unid. Quant. 

001 

AUTOTRANSFORMADOR 1.500VA - Especificações Técnicas (iguais ou superiores): 
Potência Nominal: 1500VA; Entrada / Saída: 110V / 220V ou 220V / 110V; 
Frequência: 60 Hz; Ambiente de: Operação: 0 - 40°C. U.R. &lt70%;  
Armazenamento: -10 - 50°C, U.R. &lt70%; Tipo de Conexão: Cordão Tripolar PP; 
G  C  P  N  L  EI  F   A  
Enrolamento: Fio de Cobre Esmaltado; Cor: Preto; Dimensão: 12,5 x 10 x 14,5 cm; 
Peso: 5,0 kg. Unid 100 

002 

AUTOTRANSFORMADOR 2.000VA - Especificações Técnicas (iguais ou superiores); 
Potência Nominal: 2000VA; Entrada / Saída: 110V / 220V ou 220V / 110V; 
Frequência: 60 Hz; Ambiente de: Operação: 0 - 40°C. U.R. &lt70%; 
Armazenamento: -10 - 50°C, U.R. &lt70%; Tipo de Conexão: Cordão Tripolar PP; 
Gabinete: Caneca Plástica; Núc  L  EI   F   A  
Enrolamento: Fio de Cobre Esmaltado; Cor: Preto; Dimensão: 12,5 x 10 x 14,5 cm; 
Peso: 5,0 kg. Unid 100 

003 

COMPUTADOR DESKTOP INTEL i3 - Informações técnicas: especificação: 
computador desktop i3 cachê 3MB; HD de 1TB (ou superior); placa mãe integrada; 
rede 10/100/1000; drives DVD/DVD-RW; som integrado; memória de vídeo 
integrado; teclado PS2 ABNT2, português padrão; monitor de 18,5"; mouse óptico 
PS2; dois botões com scroll; voltagem: bivolt; sistema operacional Windows 8 
instalado (ou superior); dimensões do gabinete 16,8 cmx50cmm x 44,5 cm(similar 
ou superior); conexões: portas frontais 2x USB, 1x line-out (áudio), 1x mic-in 
(microfone); portas traseiras 1x line out (áudio), 1x mic in (microfone), 1x line in, 
1x vga, 4x usb, 2x p s / 2, rj-45; placa de rede web cam; caixa de som; CDs de 
recuperação; garantia de 1 ano ou superior. processador i3 (similar ou superior) 
velocidade de 3.0 GHZ (similar ou superior) barramento (fsb) 1333MHZ; memória 
cache 3MB; driver: leitura CD/DVD; gravação CD/DVD; memória 4 GB de  RAM 
(barramento da memória 1333, (ou superior), 120 Gb SSD; HD 500 gb (ou similar); 
sistema operacional Windows 8 (similar ou superior); placa de rede; placa de 
vídeo integrada; placa mãe compatível com integrada; teclado; mouse; bivolt; Unid 50 
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conexões 4 portas USB / 1 porta serial / 1 conector PS/2 para teclado / 1 conector 
PS/2 para mouse / 1 conector VGA / 1 conector RJ45; mouse óptico; teclado; caixa 
de som; cabo de força; CD driver. Garantia mínima de 12 meses. 

004 

COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 - informações técnicas: especificação: 
computador desktop i5 cachê 3MB; HD1TB (ou superior); placa mãe integrada; 
rede 10/100/1000; drives DVD-RW; som integrado; memória de vídeo integrado; 
teclado PS2 ABNT2 português padrão; monitor de 18,5"; mouse óptico PS2-dois 
botões com scroll; voltagem: bivolt; sistema operacional Windows 8 instalado (ou 
superior); dimensões do gabinete 16,8 cmx50cmm x 44,5 cm(similar ou superior); 
conexões: portas frontais 2x USB, 1x line-out (áudio), 1x mic-in (microfone); 
portas traseiras 1x line out (áudio), 1x mic in (microfone), 1x line in, 1x VGA, 4x 
usb, 2x PS/2, RJ-45; placa de rede WebCam; caixa de som; CDs de recuperação; 
garantia de 1 ano ou superior. processador i5 (similar ou superior) velocidade de 
3.0 GHZ (similar ou superior) barramento (fsb) 1333MHZ; memória cache 3MB; 
driver: leitura CD/DVD; gravação CD/DVD; memória 8 GB de RAM (barramento da 
memória 1333), (ou superior); HD 500 GB (ou similar); sistema operacional 
Windows 8 (similar ou superior); placa de rede; placa de vídeo integrada; placa 
mãe compatível com integrada; teclado; mouse; bivolt; conexões 4 portas USB / 1 
porta serial / 1 conector    PS/2    para    teclado / 1 conector PS/2 para mouse / 1 
conector VGA / 1 conector RJ45; mouse; teclado; caixa de som; cabo de força; CD 
driver. Garantia mínima de 12 meses. Unid 20 

005 

COMPUTADOR DESKTOP INTEL i7 - informações técnicas: especificação: 
computador desktop i7 cachê 3mb; HD 1TB mb (ou superior); placa mãe 
integrada; rede 10/100/1000; drives dvdrw; som integrado; memória de vídeo 
integrado; teclado PS2 ABNT2 português padrão; mouse óptico PS2-dois botões 
com scroll; voltagem: bivolt; sistema operacional Windows 8 instalado (ou 
superior); dimensões do gabinete 16,8 cmx50cmm x 44,5 cm(similar ou superior); 
conexões: portas frontais 2x USB, 1x line-out (áudio), 1x mic-in (microfone); 
portas traseiras 1x line out (áudio), 1x mic in (microfone), 1x line in, 1x vga, 4x usb, 
2x p s / 2, rj-45; placa de rede web cam; caixa de som; cds de recuperação; 
garantia de 1 ano ou superior. processador i3 (similar ou superior) velocidade de 
3.0 GHZ (similar ou superior) barramento (fsb) 1333mhz; memória cache 3mb; 
driver: leitura CD/DVD; gravação CD/DVD; memória 4 gb (barramento da memória 
1333, (ou superior); HD 500 GB (ou similar); sistema operacional Windows 8 
(similar ou superior); placa de rede; placa de vídeo integrada; placa mãe 
compatível com integrada; teclado; mouse; bivolt; conexões 4 portas USB / 1 
porta serial / 1 conector PS/2 para teclado / 1 conector PS/2 para mouse / 1 
conector VGA / 1 conector RJ45; mouse; teclado; caixa de som; cabo de força; cd 
driver. Garantia mínima de 12 meses. Unid 10 

006 

COMPUTADOR TIPO ALL IN ONE Especificações Técnicas (iguais ou superiores): 
P   G  I  C  - 8145U (4MB Cache, até 3.9 GHz) 
Sistema Operacional: Windows 10 Home, 64-bits - em Português (Brasil); 
Memória RAM: 4GB, DDR4, 2666MHz (4Gx1); (Velocidade máxima de 2400MHz 
devido ao barramento do processador); Disco rígido (HD): 1TB (5400 RPM); Placa 
de vídeo: integrada Intel® HD Graphics  620; Monitor: Tela com bordas reduzidas 
LED Full HD IPS (1920X1080) de 21.5 polegadasTeclado e mouse: Teclado 
Multimídia com fio, em Português (Brasil) e Mouse Óptico com fio Leitor e 
gravador de CD/DVD | Áudio: Waves MaxxAudio Pro | Dois alto falantes 
integrados | Webcam pop-up 720p Widescreen integrada | Conectividade: 
Wireless 802.11ac + Bluetooth 5 2.4GHz/5GHz (1x1) + Placa de rede (10/100/1000 
- RJ45) | Chipset: Integrado no processador | Fonte de alimentação: 90 Watts | 
Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) | Dimensões aproximadas: Altura: 32.94 cm, Unid 15 
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Largura: 49.79 cm, Profundidade do monitor: 4.15 cm | Peso aproximado: 4.27 kg 
| Portas: 3 portas USB 3.1 de 1ª Geração, 1 porta USB 2.0, 1 saída HDMI, 1 
conector para fones de ouvido e microfone, 1 conector para cabo de alimentação, 
1 Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC), 1 RJ-45 10/100/1000; Conteúdo da 
embalagem: 1 Computador All in One, 1 adaptador AC, 1 cabo de força, 1 teclado, 
1 mouse e manuais. Garantia de 01 ano. 

008 

ESTABILIZADOR DE 1.000 V/A informações técnicas: voltagem: bivolt, potência de 
saída de 600va a 1000va, tensão nominal de saída 115~ número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão NBR 14136, tensão nominal de entrada 
115/127/220v Unid 43 

009 

ESTABILIZADOR DE 2.000 V/A informações técnicas: voltagem: bivolt, potência de 
saída de 600va a 1000va, tensão nominal de saída 115~ número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão NBR 14136, tensão nominal de entrada 
115/127/220v Unid 43 

010 

ESTABILIZADOR DE 300V/A. informações técnicas: voltagem: bivolt, potência de 
saída de 110va a 300va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão NBR 14136, tensão nominal de entrada 
115/127/220v Unid 50 

011 

482334-6  FRAGMENTADORA DE PAPEL   - modelo para escritório, dimensões: 
46cm x 84cm x 34 cm (L x A x P ), peso 42kg, confeccionada em polímeros e metal, 
base com rodízios para locomoção, abertura inserção de folhas medindo mínimo 
de 270 mm, com abertura independente para CDS/DVDS e cartões  de credito, 
com capacidade para fragmentar no mínimo 40 folhas a4(75g/m2), podendo ter 
clip(2/0) ou grampo(26/6), corte nível de segurança papel-p2, de acordo c/norma 
din-66399/12, partículas 160 mm2(4x40mm), corte nível segurança CD/DVD-o3, 
de acordo c/norma DIN-66399/12, partículas máximo 320mm 2(4x80mm), corte 
nível segurança cartão/disquete-t3, acordo norma din-66399/12, partícula max. 
320mm2(4x80mm), com função auto reverso, com sensor automático de excesso 
ou atolamento de papel, acionamento por sensor automático e com a presença 
do papel, funcionamento continuo, sem parada para resfriamento, nível de ruido 
máximo 65-db/a conforme a norma NBR 10152/87 vigente, navalhas de corte e 
cilindro em aço solido, pentes e raspadores metálicos, com tampa bloqueadora de 
acesso as laminas, engrenagens metálicas e com alta durabilidade e resistência, 
lixeira com capacidade mínima para 60 litros, contendo sensor automático de 
ausência ou de cesto cheio, superaquecimento e porta aberta, cabos com mínimo 
75cm e plug trifásico, de acordo com a NBR 14136/12, voltagem 220v, potência 
mínima de 880w, com aterramento de acordo com a NBR 14136/2012 vigente, 
acompanha manual em português, com prazo mínimo de garantia de 12 meses a 
partir da data de entrega do produto, com assistência técnica sistema balcão Unid 20 

012 

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL c/ impressão a jato de tinta color c/ 
tanque de tinta externo informações técnicas mínimas exigidas: cor: preto; tipo: 
multifuncional; armazenamento da tinta: tanque externo; funções: copiadora, 
impressora, scanner; conectividade: Wifi e USB impressão: velocidade de 
impressão: 33 PPM em preto e 15 PPM em cores ou superior; resolução de 
impressão 5760 x 1440 DPI ou superior; imprime fotos: sim ; copiadora tipo: 
colorida velocidade 33 PPM em preto e 15 PPM em cores resolução 5760 x 1440 
DPI. scanner velocidade 2.4 ms/linha (Mono), 9.5 ms/linha (cor). resolução 1200 x 
2400 DPI manuseio de papel tipo de papel suportado A4, A5, A6, B5, 10x15cm 
(4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), oficio (8 
1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 
16:9 Wide, 100x148 MM envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 Unid 15 
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(114x162mm) capacidade de papel suportado 100 folhas A4; capacidade de 
entrada e saída de papel 30 folhas A4. sensor automático de papel sim 
compatibilidade de cartuchos preto: T664120 AL - 4.500 páginas; imprime, 
digitaliza e copia; USB .2.0. Garantia mínima de 12 meses. 

013 

IMPRESSORA LASER PRO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA informações 
técnicas: velocidade de impressão: até 20 páginas por minuto; tempo para 
primeira impressão: até 9,5 segundos; ciclo mensal: até 8.000 páginas; volume 
mensal recomendado: 250 a 2.000 páginas; tecnologia de impressão: laser; 
qualidade de impressão: 600x600dpi; linguagem: PCLM e PCLMS; linguagem: 
PCLM e pclms; velocidade do processador: 600mhz; sensor automático de papel: 
não; USB 2.0; imprime, digitaliza e copia. Garantia mínima de 12 meses. Unid 15 

014 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - A multifuncional com Tanque 
de Tinta, Especificações Técnicas (iguais ou superiores): Funções Iprint 2.0, Fax, 
Impressão Duplex Manual, Impressão de dispositivos Apple, Alimentador 
Automático de Documentos Scanner - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 
DPI; Profundidade máxima do scanner: 48 bits; Área de escaneamento: A4 297 x 
210 mm. -   Velocidade máxima de escaneamento: 2.2 ms/linha (mono), 7 
ms/linha (cor) Tipo Multifuncional Ecotank, Resolução máxima de impressão 5760 
x 1440 DPI Velocidade de Impressão Preto: 33 PPM Cores: 15 PPM; Tamanho da 
gota 3 picolitros Interface USB 2.0, Wireless Capacidade (Papel); Entrada: 100 
folhas de papel A4 Saída: 30 folhas de papel A4; Tamanhos de papel suportados 
A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta 
(8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm 
(5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 
1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm); Tipos de papel suportados - 
Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm; Número de Cópias: 0 a 99; 
Cartuchos Refil de tinta - Preto: 664; Refil de tinta - Colorido: 664 Consumo 
Elétrico 10.0 W Softwares Inclusos; Compatibilidade Mac OS X 10.8 ou Anterior, 
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows server 2000, Windows server 
2003, Windows XP. Informações Adicionais - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 
cm x 15 cm; Número de Cópias: 0 a 99 Conteúdo da Embalagem; 3 refis preto - 1 
refil ciano; 1 refil magenta - 1 refil amarelo; 1 Cabo de alimentação - 1 CD de 
Instalação e Softwares; 1 Guia de Instalação Rápida - 1 Manual do Usuário; 1 Cabo 
USB Dimensões do Produto (LxAxP) 47,4 x 54 x 29,1 cm Peso 6,2 kg. Garantia 1 
ano Unid 15 

015 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Especificações Técnicas (iguais 
ou superiores): Linguagem da impressora; Softwares inclusos: Driver da 
impressora; Dimensões: Aberto: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm / Fechado: 37,5 x 34,7 x 
17,9 cm; Características ecológicas: Cumpre com as normas RoHS; Voltagem: 
Bivolt Sistemas operacionais: Windows Vista; Windows 7; Windows 8 / 8.1; 
Windows 10 (32bit/ 64bit); Windows Server 2003 SP2  Windows Server 20167; 
Mac OS X 10.6.8; Mac OS 10.13.x8 Imprimir; Tecnologia de impressão: Jato de 
tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 pico 
litros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 DPI de resolução 
otimizada em vários tipos de papel; Velocidade de impressão: Em preto 33 PPM e 

   PPM  V    ISO  E  preto 10.5 ISO PPM e em 
cores 5 ISO PPM Tinta de substituição:1 garrafa com tinta Preta: rende até 4.500 
páginas; 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 7.500 
páginas1 Cópia; Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC); Tamanho máximo da 
cópia: A4, carta Scanner; Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS 
colorido; Resolução óptica: 1200 DPI; Resolução de hardware: 1200 x 2400DPI. 
Garantia mínima de 12 anos. Unid 15 
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016 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Especificações Técnicas (iguais 
ou superiores): Multifuncional, Jato de Tinta, Colorida, Wi-Fi, Bivolt - Com tanque 
de tinta compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto 
rendimento, além de imprimir em frente e verso automático. Com o único sistema 
tanque de tinta 100% sem cartuchos, imprime até 7.500 páginas em preto ou 
6.000 páginas coloridas com a maior resolução de impressão da categoria; Com 
Wi-Fi Direct integrado, imprime sem fios diretamente de seu smartphone, tablet 
ou PC. Alto rendimento 7.500 páginas em preto e 6.000 páginas em cores. 
Impressão frente e verso (duplex) automática; Novo design: mais compacto e com 
tanque frontal que proporciona fácil manuseio e abastecimento. Baixíssimo custo 
de impressão. Especificações Técnicas (iguais ou superiores):Visor de LCD: Visor 
LCD colorido de 1,44" Tamanho mínimo das gotículas de tinta 3 picolitros Suporte 
de Papel Sem PC: Normal (A4, carta e ofício) Fotográco (10x15cm, 13x18cm, 
20x25cm, A4, carta) Tamanhos de papel: Normal (A4, carta e ofício) Fotográfico 
(10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, A4, carta) Tamanho máximo do papel: 21,6 cm x 
120 cm (8,5" x 47,2") Tipos de papel Suporta distintos papéis Epson; Papel sulte 
comum e papel fotográfico para jato de tinta Tipos de envelope Nº10 / DL C6 
Papel normal; Sulte e correio aéreo; Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 
de papel norma l 20 folhas de papel fotográfico 10 envelopes; Capacidade de 
bandeja de saída: 30 folhas de papel normal Software: Driver de impressora 
Velocidade de impressão: Preto 33 PPM e em cores 15 PPM; Velocidade de 
impressão ISO Preto 10,5 ISO PPM e em cores 5 ISO PPM Velocidade de impressão 
ISO de 2 lados: Preto 6 ISO PPM e em cores 4 PPM Velocidade de cópia: 7,7 ISO 
CPM (em preto), 3,8 ISO CPM (em cores) Resolução de impressão: 5760 x 1440 
DPI Qualidade de cópia Colorido, Preto/Branco, rascunho/padrão Quant. de cópia: 
199 cópias (sem PC) Unid 15 

017 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Principais Características (iguais ou superiores); 
D  T    - Interface USB; Compartilhamento através 
da rede Ethernet Gigabit integrada; Impressão e digitalização através dos 
dispositivos móveis; Impressão, cópia e digitalização duplex automático em uma 
única passagem; Funções de impressão segura; Velocidade da impressão 40 PPM; 
512 MB de memória; Processador 800 MHz; ADF para 70 folhas; Bandeja de papel 
para 250 folhas; Ciclo mensal máximo de impressão até 50.000 páginas 
Especificação do Produto; Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico; Display: LCD 
Touchscreen Colorido 3,7 polegadas; Funções: Impressão, cópia e digitalização; 
Velocidade do Processador: 800 MHz; Capacidade de Memória: 512 MB; Conexão: 
Rede Ethernet embutida e USB 2.0  de alta velocidade; Acesso Remoto: Sim; 
Relatório de Atividades e Periódicos: Sim; Impressão Segura: Active Directory, 
Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão 
Segura, SSL/TLS e IPSec; Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, 
PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0; Ciclo Mensal Máximo: 50.000 páginas; Ciclo 
Mensal Recomendado: 3.500 páginas; Voltagem: AC 120V 50/60Hz Impressão; 
Tempo de Impressão da Primeira Página: 8  segundos. Garantia mínima de 12 
meses. Unid 8 

018 

MONITOR LED HD, COM 19,5 polegadas, contraste 5.000.000:1, resolução de 
1600X900, pixel pitch de 0,2712*RGB(H)MM X 0,2626(V)MM, suporte de cores de 
16,7M. tempo de resposta: 5ms (GTG). Ângulo de visão: H:170º/V:160º. 
Frequência horizontal/vertical: 30~83KHZ/56~75HZ. revestimento da tela: 
Antiglare, Hard Coating (3H). entrada de sinal DVI e D-SUB(RGB). recursos: 
economia de energia, Reader Mode, Plug & Play, Pivot e ajuste de altura (110 
MM), furação para suporte de parede (100X100MM). Garantia mínima de 12 
meses Unid 25 
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019 

MONITOR LED HD 22 POLEGADAS WIDESCREEN - informações técnicas: resolução 
máxima de 1366 x 768 com brilho de 250 cd/m² permitindo uma imagem clara; 
pixel: 0,2715 mm x 0,2715 mm; formato widescreen. Garantia mínima de 12 
meses Unid 20 

020 

NO-BREAK 1.200VA - informações técnicas: NO BREAK 1.200VA informações 
técnicas: -microprocessado (tecnologia risc/flash);-forma de onda senoidal por 
aproximação (pwm  controle de largura e amplitude); regulação automática de 
voltagem (AVR) line interactive; indicadores de funcionamento pela rede e 
baterias; alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de 
autonomia; gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática; 
proteção eletrônica contra sub e sobretensão; proteção contra curto-circuito e 
sobrecarga; diagnóstico de alerta avançado (auto teste de partida); supressão de 
surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); Circuito 
desmagnetizador; inversor sincronizado com a rede (sistema pll); DC start  
permite ser ligado na ausência de rede elétrica; proteção contra descarga total 
das baterias; proteção telefônica fax/modem, em  conformidade com a norma UIT 
K-20; frequência de entrada 60hz +/ -5hz; tecla com função mute (permite anular 
o alarme sonoro); battery backup - troca de bateria pelo usuário; possui 
estabilizador e filtrode linha; chave liga / desliga temporizada para evitar o 
acionamento acidental ou involuntário. tensão nominal de entrada (alimentação): 
bivolt -tensão nominal de saída (para ligar os equipamentos): 110v -forma de 
onda senoidal por aproximação (PWM  controle de largura e amplitude); 
Garantia mínima de 12 anos. Unid 30 

021 

NO-BREAK 1.400VA. informações técnicas: microprocessado (tecnologia 
risc/flash); forma de onda senoidal por aproximação (PWM  controle de largura e 
amplitude); regulação automática de voltagem (AVR) line interactive; indicadores 
de funcionamento pela rede e baterias; alarme audiovisual intermitente para 
queda de rede e final do tempo de autonomia; gerenciamento inteligente das 
baterias, com recarga automática; proteção eletrônica contra sub e sobretensão; 
proteção contra curto-circuito e sobrecarga; diagnóstico de alerta avançado (auto 
teste de partida); supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha 
interno); circuito desmagnetizador; inversor sincronizado com a rede (sistema pll); 
DC start  permite ser ligado na ausência de rede elétrica; proteção contra 
descarga total das baterias; proteção telefônica fax/modem, em conformidade 
com a norma UIT K-20; frequência de entrada 60hz +/- 5hz; tecla com função 
mute (permite anular o alarme sonoro); battery backup - troca de bateria pelo 
usuário; possui estabilizador e filtro de linha; chave liga / desliga temporizada para 
evitar o acionamento acidental ou involuntário. -tensão nominal de entrada 
(alimentação): bivolt - tensão nominal de saída (para ligar os equipamentos): 
110V. Garantia mínima de 12 meses. Unid 25 

022 

NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 500GB HD. informações técnicas: produto: notebook 
ultrafino core i3 GB 500GB, LED 14 drives DVD-RW, rede onbord fast ethernet - 
10/100MBPS, som high definition, wireless sim, vídeo HD graphic 4000 até 
1720MB, teclado ABNT2 português, mouse touchpad, alimentação (tipo de 
bateria) bateria 4 células de íons de lítio; duração estimada de 24 horas com 
bateria padrão, conexões: USB; saída VGA; saída de áudio. Garantia mínima de 12 
meses. Unid 15 

023 

NOTEBOOK CORE i5, 4GB, 1TB, OU SUPERIOR, informações técnicas: produto: 
notebook ultrafino core i5 4GB 1TB led 14 drives DVD-RW, rede onbord fast 
ethernet - 10/100mbps, som high definition, wireless sim, vídeo HD graphic 4000 
até 1720mb, teclado ABNT2 português, mouse touchpad, alimentação (tipo de Unid 15 
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bateria) bateria 4 células de íons de lítio; duração estimada de 24 horas com 
bateria padrão, conexões: USB; saída VGA; saída de áudio entrada de mic; RJ-45; 
HMDI, voltagem bivolt. Garantia mínima de 12 meses. 

024 

NOTEBOOK CORE i7, 4GB, 1TB, OU SUPERIOR. informações técnicas: drives DVD-
RW, rede Onbord fast ethernet - 10/100mbps, som high definition, wireless sim, 
vídeo HD graphic 4000 até 1720mb, teclado ABNT2 português, mouse touchpad, 
alimentação (tipo de bateria) bateria 4 células de íons de lítio; duração estimada 
de 24 horas com bateria padrão, conexões: USB; saída VGA; saída de áudio 
entrada de mic; RJ-45; HMDI, voltagem bivolt. Garantia mínima de 12 meses. Unid 12 

025 

Projetor Portátil Multimídia (Data Show) Configurações mínimas: com no mínimo 
3.200 lúmens. distância projeção mínima de 1,77 a 2,4m, com entradas mínimas 
RCA, S-VÍDEO, HDMI, VGA e USB-A. contraste mínimo de 15.000/1. resolução 
mínima 800 x 600 (SVGA). métodos de projeções: montagem frontal, 
retroprojeção e pendurado do teto. Ajuste de foco manual mínimo de 1.0 a 1.35. 
Ajuste de inclinação da imagem vertical, horizontal e trapézio: + - 30 graus. 
formatos de exibição 4:3 e 16:9 (Widescreen). menu das opções em português. 
Voltagem: bivolt. com bolsa de transporte. Garantia mínima de 12 meses. Unid 10 

026 

SCANNER - informações técnicas: Cópia Frente e Verso: Não. Profundidade de 
Cores: 48 bits interna / 24 bits externa Profundidade de Cores: 48 bits interna / 24 
bits externa Resolução Ótica: 600 DPI Páginas por minuto: 40ppm/80imp Ciclo 
Diário: 3000; Conectividade: USB 2.0, USB Área de Digitalização: 216 mm x 914 
mm Capacidade Alimentador Automático: 75 folhas Tamanho Máximo para Cópia: 
Ofício Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7 , Windows 8 , 
Windows Vista, Windows XP; Alimentação: Bivolt (110/220V). Garantia mínima de 
12 meses. Unid 5 

027 

TABLET PROCESSADOR QUAD CORE 1.5Ghz. Especificações mínimas: Tela HD IPS 
Resolução de 1280 x 800, Bluetooth, Android 9 Pie, 32GB, Câmera 5MP, Tela LCD 
de 10"; bateria 2,4; 1GB RAM. Material: Plástico e demais componentes 
eletrônicos, Dimensões: 241 x 171 x 10,5 Mm. Garantia mínima de 12 meses Unid 45 

028 

TELA PROJEÇÃO, 100 polegadas, tipo tripé. portátil, uso profissional e corporativo. 
tecido vinil convencional 1.0. perfil: sextavado de alumínio com acabamento em 
pintura epóxi preta. enrolamento e desenrolamento manuais. tubos superior e 
inferior em aço com tratamento e pintura eletrostática. área de projeção (AXL): 
152,00 x 203,00cm. incluso alça anatômica para transporte preta Unid 12 

029 

ADAPTADOR WIRELESS USB - 150 MBPS. - informações técnicas: recursos 
wireless, padrões wireless: ieee 802.11n / ieee 802.11g / ieee 802.11b, 
frequência: 2,4 a 2,4835 GHZ, taxa do sinal: 11n: até 150mbps (dinâmico) / 11g: 
até 54mbps (dinâmico) / 11b: até 11mbps (dinâmico) eirp: <20dbm(eirp) 
sensibilidade da recepção:130m: -68dbm@10% per, 108m: - 68dbm@10% per, 
54m: - 68dbm@10% per, 11m: -85dbm@8% per, 6m: - 88dbm@10% per, 1m: -
90dbm@8% per, modos wireless: AD-HOC / infraestrutura, segurança wireless: 
wep de 64/128 bits, wpa/wpa2, wpa- psk/wpa2-psk, filtragem mac wireless Unid 150 

030 

CABO DE REDE RJ 45 - CAIXA COM 305 METROS. informações técnicas: modelo: 
wi185 cabo de rede cat5e, sem conector,  marcação metro a metro, homologado 
pela ANATEL, cabo trançado não blindado, antichamas, diâmetro: 0,45mm, caixa 
fechada com 305 metros de cabo Unid 50 

031 
CABO USB - PARA IMPRESSORA. informações técnicas: tipo de cabo: cabo para 
conexão de periféricos usb 2.0, conexão: usb a (m) x usb b (m), comprimento do 
cabo: 1,80m, compatibilidade: compatível com usb 1.1 e 2.0, retrátil: não Unid 160 

032 CABO VGA MONITOR - 1,8 METROS. informações técnicas: padrão: macho x 
macho, terminações: 15 pinos (HD15/DB15), comprimento: 1.8 metros, possui Unid 190 
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filtros: sim (conectores blindados), fixação: 2 parafusos em cada extremidade 

033 

CABOS DE FORÇA TRIPOLAR 1,5 MTRS - informações técnicas: cabo de força plug 
macho e conector fêmea para computador, conecta a fonte do computador na 
tomada, plug certificado pelo INMETRO conforme NBR 14136 e NBR 60884-1 e 
cabo conforme NBR 13249, especificações técnicas 0,75 - IEC 320-c13, tipo cabo 
energia 2p + t, comprimento 1.5 metros, voltagem e amperagem 250v~10a Unid 200 

034 Carregador de pilha AA e AAA Unid 25 
035 Cartão de Memória Micro SD com adaptador de 128Gb Unid 30 
036 Cartão de Memória Micro SD com adaptador de 32Gb Unid 30 
037 Cartão de Memória Micro SD com adaptador de 64Gb Unid 30 

038 

CONECTORES RJ 45 - informações técnicas: conector macho rj-45 para sistemas 
de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo 
requisitos da norma ansi/tia/eia-568b.2 (balanced twisted pair cabling 
componentes), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto 
de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de 
cabeamento estruturado. Unid 2.450 

039 COOLER - PARA GABINETE - informações técnicas: cooler p/ processador INTEL 
775 / 1155 / 1156 Unid 250 

040 

ESTABILIZADOR DE 1.000 V/A informações técnicas: voltagem: bivolt, potência de 
saída de 600va a 1000va, tensão nominal de saída 115~ número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão NBR 14136, tensão nominal de entrada 
115/127/220v Unid 43 

041 

ESTABILIZADOR DE 2.000 V/A informações técnicas: voltagem: bivolt, potência de 
saída de 600va a 1000va, tensão nominal de saída 115~ número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão NBR 14136, tensão nominal de entrada 
115/127/220v Unid 43 

042 

ESTABILIZADOR DE 300V/A. informações técnicas: voltagem: bivolt, potência de 
saída de 110va a 300va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão NBR 14136, tensão nominal de entrada 
115/127/220v Unid 45 

043 Filtro de linha 4 tomadas Unid 20 
044 Filtro de linha 6 tomadas Unid 20 

045 

FONTE 200W - informações técnicas: potência real: 200 watts; eficiência: > 65% 
(da carga máxima); start: < 20ms (do tempo máximo); proteção de curto circuito: 
todas as saídas; proteção de sobre tensão: +5v, +12v, +3.3v; tensão de 
alimentação: 90~135 / 180~264vac; frequência: 47~63 HZ- dimensões 
aproximadas (l x a x p): 15.0 x 11.8 x 8.5 cm Unid 150 

046 Fonte de alimentação ATX 500 W real - tensões de entrada: 110 V / 220 V; 
frequência de operação: 60 Hz; padrão ATX 2.0;  Unid 30 

047 Fonte de alimentação universal para notebook 90W - tensões de entrada: 110 V 
/ 220 V; frequência de operação: 60 Hz;  Unid 30 

048 

GABINETE   -   COM   FONTE   -   4   BAIAS Informações técnicas: 4 baias, fonte de 
alimentação: 200w, conexão satã, possui 2 portas frontais usb, entrada para fone 
de ouvido e microfone central, fonte com entrada para cabo satã, cabos e fontes 
certificados pelo INMETRO, fonte ATX com 200w de potencia real ou 400w de pico Unid 40 

049 
HD 1TB - SATA 7.500 RPM - informações técnicas: modelo: st500lm012, 
capacidade: 1tb, cache: 8mb, velocidade: 7500rpm, interface: SATA 2, 
transferência: 3 gb/seg Unid 60 
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050 
HD 500GB - SATA 7.500 RPM - informações técnicas: modelo: st500lm012, 
capacidade: 500gb, cache: 8mb, velocidade: 7500rpm, interface: SATA 2, 
transferência: 3 gb/seg Unid 100 

051 
HD EXTERNO  1TB - informações técnicas: velocidade de rotação 5400 rpm, 
tecnologia disco rígido, dimensão do HD 2.5", cache 8 MB, capacidade 1 Tb, tipo 
de drive externo, interface usb Unid 60 

052 
HD EXTERNO  2TB - informações técnicas: velocidade de rotação 5400 rpm, 
tecnologia disco rígido, dimensão do HD 2.5", cache 8 MB, capacidade 1 Tb, tipo 
de drive externo, interface usb Unid 45 

053 
HD EXTERNO - 500GB - informações técnicas: velocidade de rotação 5400 rpm, 
tecnologia disco rígido, dimensão do HD 2.5", cache 8 MB, capacidade 500 GB, 
tipo de drive externo, interface usb Unid 60 

054 

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E QR CODE. Design ergonômico. utilização 
simples e fácil. botão de captura. leitura precisa e decodificação rápida de todos 
os códigos de barras. sistema antichoque de proteção contra queda. suporte a 
Mult linguagem. conexão USB. Material: ABS+PVC+PC. cabo 215CM (±2). sensor: 
sensor laser 650NM, distância de leitura: 5~15CM, velocidade de leitura: 150 
SCANS/SEG. padrão de leitura: UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, ISBN/ISSN, code 39, 
codabar interleaved 2 OF 5, industrial 2 OF 5, Matrix 2 OF 5, code128, code 93, 
code 11, MSI/PIESSEY, UK/plessey e UCC/EAN128 code. recursos extras: boleto 
bancário: sim, boleto concessionária: sim e notas fiscais Danfes: não; entrada USB; 
compatível com Windows 7, 8, 10 Unid 10 

055 
MEMÓRIA DDR3 - 1333 MHZ 4GB - informações técnicas: frequência: 1333mhz, 
pinagem: 240-pin, capacidade: 4gb (1 x 4gb), latência cas: ddr3, latência: 9, timing: 
9-8-7-6, tensão: 1.5v Unid 120 

056 
MEMÓRIA DDR4 - 1333 MHZ 4GB - informações técnicas: especificações: 
pinagem: 240 - pinos, latência cas: DDR4 sdram, capacidade: 4gb, transferência: 
1333mhz, latência: 9, tensão: 1.5v Unid 100 

057 

MOUSE USB - informações técnicas: tipo de mouse: com fio, sensor: óptico, 
indicado para: desktop, botões personalizados: todos os botões são programáveis, 
total de botões: 3 botões scroll, mouse para destros, mouse para canhotos, esfera 
desliza facilmente Unid 200 

058 

MOUSE USB - informações técnicas: tipo de mouse: sem fio, sensor: óptico, 
indicado para: desktop, botões personalizados: todos os botões são programáveis, 
total de botões: 3 botões scroll, mouse para destros, mouse para canhotos, esfera 
desliza facilmente Unid 150 

059 PEN DRIVER - 128 GB USB - informações técnicas: capacidade: 16gb, dimensões: 
43mm x 18mm x 5mm, peso aprox.; 5 grs, interface: usb Unid 50 

060 PEN DRIVER - 32 GB USB - informações técnicas: capacidade: 16gb, dimensões: 
43mm x 18mm x 5mm, peso aprox.; 5 grs, interface: usb Unid 200 

061 PEN DRIVER - 64 GB USB - informações técnicas: capacidade: 16gb, dimensões: 
43mm x 18mm x 5mm, peso aprox.; 5 grs, interface: usb Unid 100 

062 Pilhas Recarregáveis AA C/2 Par 40 
063 Pilhas Recarregáveis AAA C/2 Par 40 

064 PLACA DE REDE LAN  PCI - informações técnicas: placa de rede 10/100 mbps pci 
fast ethernet lan card Unid 150 

065 
PLACA WIRELESS - PCI EXPRESS - informações técnicas: chipset ar 9458, antena 1 
antena removível de 2 dbi, padrões ieee 802.11b, ieee802.11g, ieee802.11n, 
ieee802.3, ieee802.3u, ieee802.3x, protocolos csma/ca com ack, qos (wmm), wps, Unid 80 
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interface barramento pci express 2.0, padrões ieee 802.11b/g/n, modo do rádio 1t 
x 1r, propagação espectral, dss (espalhamento espectral de sequência direta), 
frequência de operação 2,4 a 2,4835 GHZ, largura de banda 20, 40 mhz, 
modulação ofdm/cck/16-qam/64- qam / dbpsk / dqpsk, taxa de transmissão 
802.11b: até 11 mbps (automático), 802.11g: até 54 mbps (automático), 802.11n 
(20 mhz): até 150 mbps (automático), 802.11n (40 mhz): até 300 mbps 
(automático), potência de transmissão (máx), 40 mw (16dbm), segurança 64/128 
bit wep, wpa/wpa2, wpa-psk/wpa2-psk. (tkip/aes); leds, LED indicador de 
link/atividade 

066 

PLACA-MAE - informações técnicas: modelo: placa mãe p8h61-m lx3 plus r2.0, 
chipset: h61(b3), gráficos: placa mãe já com gráficos on-board, slots: 1x pci 
express 3.0/2.0 x16, 1x PCI express 2.0 x1, armazenamento: 4 x portas SATA 3gbs, 
azul, rede: rede on-board 8111f gigabit LAN, áudio: áudio on-board com 8 canais 
com codec de alta definição, portas no painel: 1x ps2 teclado (roxo), 1x ps2 mouse 
(verde), 1 saída d-sub, 1 porta LAN (rj45), 4 portas usb 2.0, 3 entradas de áudio Unid 50 

067 

PLACA-MÃE p/ Intel LGA 1151 informações técnicas: características: Marca: MSI, 
Modelo: H110M PRO-VH PLUS Especificações: CPU - Suporta processadores 
Genius Intel Core i3 / i5 / i7 da 6ª geração e processadores Intel Pentium e 
Celeron para, Socket LGA1151 Chipset  - Intel H110 Memória; 2 slots de memória 
DDR4, suporta até 32 GB, Suporta DDR4 2133 MHz, Arquitetura de memória de 
canal duplo, Suporta memória não; ECC, sem buffer, Suporta perfil de memória 
Extreme Intel (XMP), Suporte Hyper DIMM está sujeito a as características físicas 
das CPUs individuais, DDR4 2133 MHz e módulos de memória superiores só serão 
executados no máximo de DDR4 2133 MHz no modo XMP devido à limitação do 
chipset Intel® Unid 30 

068 

PROCESSADOR CORE I3 - 2100 3.10GHZ 3MB LGA1155 BOX - Informações 
técnicas: características: i3-2100 box, modelo: bx80623i32100, plataforma: LGA 
1155, núcleo: Sandy bridge, dual core clock interno: 3.10ghz, cache l2: 2x 256kb, 
cache l3: 3mb Unid 20 

069 
ROTEADOR 150MBPS - informações técnicas: - frequência de alcance: 2.4 GHZ, 
alcance de transmissão wireless: 20db, tecnologia de modulação: dbpsk, dqpsk, 
cck, ofdm, 16-qam, 64-qam - antena: 5dbi Unid 60 

070 

ROTEADOR 300MBPS - informações técnicas: hardware: interface: 4 portas LAN 
10/100mbps; 1 porta wan 10/100mbps, botões: botão liga/desliga o wireless, 
botão liga/desliga wps, botão liga/desliga para energia, fonte de alimentação 
externa: 9vdc / 0.6a, padrões wireless: ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b, 
antena: três (3) antenas onidirecionais destacáveis de 3dbi; - dimensões (l x c x a): 
200 x 140 x 28mm (7,9 x 5,5 x 1,2 pol), wireless: frenquência: 2,4 a 2,4835 ghz, 
taxa de sinal: 11n: até 300mbps (dinâmico) / 11g: até 54mbps (dinâmico) / 11b: 
até 11mbps (dinâmico), eirp: <20dbm(eirp), funções wireless: ativa/desativa rádio 
wireless, bridge WDS, WMM, estatísticas, segurança wireless: WEP /  WPA / 
wpa2,wpa-psk / wpa2-psk 64/128/152bits Unid 100 
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071 

ROTEADOR WIRELESS GIGABIT. Especificações Técnicas : Dual Band 2,4/5Ghz 4 
Ant EC230-G1 Recurso de hardware; - Portas Ethernet Portas LAN de 4 * 10/100 / 
1000Mbps, porta WAN de 1 * 10/100 / 1000Mbps; Botão Botão de reinicialização, 
botão liga / desliga, botão liga / desliga WPS / Wi-Fi Antena: 4 antenas externas, 1 
antena interna; Fonte de energia externa 12V / 1A; Dimensões (L x P x A) 230 × 
144 × 35 mm (9,1 × 5,7 × 1,4 pol.); Padrões sem fio IEEE 802.11ac / n / a 5GHz, 
IEEE 802.11b / g / n 2.4GHz; Passagem de VPN PPTP, L2TP, IPSec Recurso sem fio. 
Frequência 2.4GHz e 5GHz Taxa de sinal 5GHz: até 867Mbps 2.4GHz: até   
450Mbps. Função sem fio Ativar / desativar rádio sem fio, ponte WDS, WMM, 
programação sem fio, estatísticas sem fio, modo AP; Segurança sem fio 
Criptografia WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2- PSK; DHCP 
Servidor, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Endereço Unid 20 

072 

SSD  128GB - informações técnicas: Tamanho: 2.5 Polegadas Capacidade: 128Gb; 
Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s); Compatibilidade: Versão anterior SATA Rev. 2.0 
Leitura Máximo: 500M/Bs; Gravação Máximo: 350MB/s; Velocidade: 10x mais 
rápido do que um disco rígido de 7200RPM Unid 100 

073 

SSD  240GB. informações técnicas: Tamanho: 2.5 Polegadas Capacidade: 240Gb 
Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) Compatibilidade: Versão anterior SATA Rev. 2.0 
Leitura Máximo: 500M/Bs - Gravação Máximo: 350MB/s Velocidade: 10x mais 
rápido do que um disco rígido de 7200RPM Unid 60 

074 

SSD  480GB - informações técnicas: Tamanho: 2.5 Polegadas Capacidade: 480Gb 
Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s); compatibilidade: Versão anterior SATA Rev. 2.0 
Leitura Máximo: 500M/Bs; Gravação Máximo: 350MB/s; Velocidade: 10x mais 
rápido do que um disco rígido de 7200RPM Unid 60 

075 

SWITCH - 16 PORTAS - informações técnicas: - consumo de energia inteligente: 
detecta qual porta do switch pode permanecer em standby e ajusta a potência de 
acordo com o comprimento do cabo, 16 portas n-way 10/100 mbps com 
negociação de velocidade automática, integração de dispositivos de rede e 
compartilhamento do acesso à internet, qos para priorização do tráfego de dados, 
voz e vídeo, instalação simples e rápida (plug & play), gabinete desktop para 
utilização em mesa ou parede, painel frontal com leds indicadores, auto mdi/mdi-
x para detecção automática do padrão do cabo, normal/crossover), fonte de 
alimentação bivolt automática, taxa de transferência de até 200 mbps, full duplex 
e flow control ieee802.3x, interligação de computadores, atas, telefones IP e 
outros dispositivos de rede, chipset realtek® Unid 40 

076 

SWITCH - 24 PORTAS - informações técnicas: - consumo de energia inteligente: 
detecta qual porta do switch pode permanecer em standby e ajusta a potência de 
acordo com o comprimento do cabo, 24 portas n-way 10/100 mbps com 
negociação de velocidade automática, integração de dispositivos de rede e 
compartilhamento do acesso à internet, qos para priorização do tráfego de dados, 
voz e vídeo, instalação simples e rápida (plug & play), gabinete desktop para 
utilização em mesa ou parede, painel frontal com leds indicadores, auto 
MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo, normal/crossover), 
fonte de alimentação bivolt automática, taxa de transferência de até 200 mbps, 
full duplex e flow control ieee802.3x, interligação de computadores, atas, 
telefones IP e outros dispositivos de rede, chipset Unid 40 

077 

Teclado e mouse Sem Fio  -  informações técnicas; Tipo de conexão: Protocolo 
não unifying (2.4GHz) com receptor Nano USB; Alcance sem fio: 10 metros (33 
pés); Criptografia sem fio Padrão de criptografia avançado de 128 bits (AES) entre 
dispositivos e receptor. Unid 130 
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078 TECLADO USB - informações técnicas: teclado PS/2 preto/branco, comprimento 
do cabo: 1,25m Unid 200 

079 WEB CAM c/microfone 3808 PT Unid 20 
080 Cartucho original HP cb335wl (74a preto) Unid 100 
081 Cartucho original HP cb337wl (75a color) Unid. 100 
082 Cartucho original HP cc653al (901 preto) Unid. 120 
083 Cartucho original HP cc656al (901 color) Unid. 120 
084 Cartucho original HP ch563hb (122xl preto) Unid. 120 
085 Cartucho original HP ch564hb (122xl color) Unid. 120 
086 Cartucho original HP cz103ab (662 preto) Unid 100 
087 Cartucho original HP cz104ab (662 color) Unid 100 
088 Cartucho original HP f6v28ab (664 color) Unid 100 
089 Cartucho original HP f6v29ab (664 preto) Unid 100 
090 Toner compatível para impressora Brother tn1060, tn410, tn450, tn650, tn750 Unid 200 
091 Toner compatível para impressora HP ce278a, q2612a, cb435a, cb436a, ce285a Unid 500 
092 Toner compatível para impressora Kyocera tk18, tk1112, tk1120, tk1147, tk137 Unid 250 
093 Toner compatível para impressora Samsung d101s, d104s, d105s, d119s, scx-4200 Unid 200 

094 Toner Kyocera TK-1122 p/ FS-1060DN FS-1025 FS-1125MFP, rendimento 3.000 
páginas. Original do fabricante. Unid 75 

095 Toner original para impressora Brother tn1060, tn410, tn450, tn650, tn750 Unid 180 
096 Toner original para impressora HP ce278a, q2612a, cb435a, cb436a, ce285a Unid 130 
097 Toner original para impressora kyocera tk18, tk1112, tk1120, tk1147, tk137 Unid 150 
098 Toner original para impressora Samsung d2070, d4521, d2165, m2020 Unid 150 
099 Toner para impressora HP 1020 (2612A). Original do fabricante. Unid 100 

100 Toner para impressora Laserjet HP P1005 PRETO - HP CB435. Com Rendimento de 
1.500 páginas. Original do fabricante. Unid 100 

101 TONER TK-3122 P/ KYOCERA FS-4200 M3550, rendimento 21.000 páginas. Original 
do fabricante. Unid 50 

102 Toner TN 720 ou TN 3472, para impressoras Brother DCP 8157, com rendimento 
de até 8000 páginas. Original do fabricante. Unid 100 

103 Toner TN 880 ou TN 3472, para impressoras Brother DCP L5652/MFC L5902, com 
rendimento de até 12000 páginas. Original do fabricante. Unid 100 

104 

TONNER - Cartucho de Toner Compatível Brother TN-3472 TN-3472BR utilizado 
nos seguintes modelos de equipamentos: HLL5102DW HLL5102 L5102 5102 
5102DW, DCPL5652DN DCPL5652 L5652 5652 5652DN, DCPL5502DN DCPL5502 
L5502 5502 5502DN, MFCL6702DW MFCL6702 L6702 6702 6702DW, HL-L6402DW 
HLL6402DW HLL6402 L6402 6402 6402DW, HL-L6202DW HLL6202DW HLL6202 
L6202 6202 6202DW, HL-L5202DW HLL5202DW HLL5202 L5202 5202 5202DW, 
DCP-L5602DN DCPL5602DN DCPL5602 L5602 5602 5602DN, MFC-L5802DW 
MFCL5802DW MFCL5802 L5802 5802DW 5802, MFC-L6902DW MFCL6902DW 
MFCL6902 L6902 6902 6902DW, MFC-L5902DW MFCL5902DW MFCL5902 L5902 
5902 5902DW, MFC- L5702DW MFCL5702DW MFCL5702 L5702 5702 5702DW, 
HL-L5102DW. Produto compatível com o original, qualidade semelhante do 
cartucho original Unid 100 

105 

TONNER - Cartucho de Toner HP 283, também chamado de HP 83A, CF283A, 283a 
Compatível é um Produto 100% Novo. Com rendimento médio de 1.500 
impressões com cobertura de 5% para folhas A4. Sua utilização é feita nas 
seguintes impressoras: Multifuncional HP M125, Multifuncional HP M201, 
Multifuncional HP M225, Multifuncional HP M127FN, Multifuncional HP M127FW Unid 100 
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106 

TONNER - Cartucho de Toner HP CE285A Compatível. Produto novo. Com 
rendimento médio de 1.800 impressões com cobertura de 5% para folhas A4. Para 
uso em: Impressora HP P 1102, HP P 1102W, HP M 1130, HP M 1132, HP M 1210, 
HP M 1212, HP M 1217 Unid 100 

107 

TONNER - Cartucho Toner Compatível Brother TN 2370, TN 2340, TN 660 para 
utilização nos seguintes modelos de equipamentos Brother HL-L2320D HLL2320D 
L2320 2320D 2320, HL-L2360DW HLL2360DW L2360 2360DW 2360, MFC- 
L2720DW MFCL2720DW L2720DW 2720DW 2720, MFC-L2740DW MFCL2740DW 
L2740DW 2740DW 2740, MFC-L2700DW MFCL2700DW L2700DW 2700DW 2700, 
DCP-L2520DW DCPL2520DW L2520DW 2520DW 2520, DCP- L2540DW 
DCPL2540DW L2540DW 2540DW 2540. Toner com qualidade de impressão 
semelhante ao cartucho original Unid 100 

108 Antivírus (Licença de Uso com Validade de 01  (Um) Ano) - Pacote com 01 Licença Unid 40 

109 Antivírus (Licença de Uso com Validade de 01  (Um) Ano) - Pacote com 03 
Licenças Unid 20 

110 Antivírus (Licença de Uso com Validade de 01  (Um) Ano) - Pacote com 10 
Licenças Unid 20 

111 LICENÇA DE USO PACOTE OFFICE 2021 365 HOME 64BITS Unid 30 
112 LICENÇA DE USO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 64BITS Unid 30 

4.2. Em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, em seu 
Art. 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147/14, de 07 de agosto de 2014, esta 
licitação é exclusiva para Microempresas  ME e Empresas de Pequeno Porte  EPP. 

 

5. DO PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 

5.1 Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pelas Secretarias Requisitantes serão realizados 
ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços e/ou do(s) respectivo(s) contrato(s). A cada 
solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento, onde serão detalhados os 
produtos e quantidades para a entrega, além do local exato onde será(ao) efetuada(s) a(s) 
referida(s) entrega(s), a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) 
por meio de fax, e-mail eletrônico ou outro meio hábil. 

5.2 A entrega será feita de forma parcelada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 
da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos), nos 
endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de 
fornecimento, tudo por conta do fornecedor. 

5.3 O(s) produto(s) será(ao) recebido(s) provisoriamente no ato da entrega, e, definitivamente, 
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório e após a verificação 
da qualidade e do quantitativo dos produtos. 

5.4 Os Produtos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada 
substituí-los no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com 
todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução 
contratual. A substituição dos produtos não exime a Contratada da aplicação de penalidades por 
atraso no fornecimento. 

5.5 Os Produtos, objeto do presente Termo de Referência, deverão ser entregues em todo 
território municipal, nos endereços que serão indicados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas 
respectivas Ordens de Fornecimento, ou no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Lagoa do 
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Mato, no endereço Praça 10 de Novembro, s/n - centro  Lagoa do Mato, em dias de expediente, 
de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min, horário local, a critério da CONTRATANTE. 

5.6 A Secretaria Requisitante designará uma comissão ou um servidor para efetuar o 
recebimento dos produtos, na forma prevista neste Termo de Referência, obedecidas as 
disposições constantes na alínea b, inciso II do Art. 73, da Lei nº 8.666/93. 

5.7 Os prazos de fornecimento dos produtos poderão ser prorrogados, a critério da Secretaria(s) 
Requisitante(s), desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em 
motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o Art. 57, § 1º, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

5.8 As aquisições/contratações dos itens constantes do presente Termo de Referência ocorrerão 
de acordo com as necessidades e conveniências da Secretaria Requisitante, e desde que exista o 
respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Contrato e da respectiva Nota de 
Empenho e posterior Ordem de Fornecimento. 

5.9 Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da 
Prefeitura de Lagoa do Mato desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e 
fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado 
o Art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

5.10 O recebimento dos produtos se dará nos moldes do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93. 

 

6. DAS AMOSTRAS: 

6.1. Durante a realização da licitação, a equipe técnica ou servidor competente do quadro de 
técnicos da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, dará suporte ao Pregoeiro. 

6.2. Havendo necessidade de esclarecimentos, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante, cuja 
proposta tenha sido aceita quanto à compatibilidade de preço, amostra dos produtos ofertados, 
que deverá ser encaminhada à Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, situada na Praça 10 de 
Novembro, s/n  centro - Lagoa do Mato-MA, no horário das 08h00min às 13h00min, no prazo de 
08 (oito) dias úteis, contados a partir da solicitação. 

6.3. O prazo para a avaliação das amostras será de até 03 (três) dias úteis, a partir do momento 
do recebimento destas, sendo possível a prorrogação deste prazo por despacho fundamentado do 
Pregoeiro. 

6.4. A previsão de envio de amostras será solicitada exclusivamente aos licitantes parcialmente 
vencedores dos itens deste Termo de Referência, após sua habilitação, visando identificar se os 
produtos descritos na proposta comercial da empresa atendem a todos os requisitos do Termo de 
Referência e aos padrões de desempenho e qualidade. 

6.5. O procedimento de avaliação das amostras será executado conforme descrito no 
subitem 6.6 deste termo. 

 

6.6. ANÁLISE DAS AMOSTRAS: 

6.6.1. O processo de análise das amostras ocorrerá em até 3 (três) dias úteis, contados do 
primeiro dia útil subsequente a entrega das amostras. 

6.6.1.1. O período de avaliação poderá se estender por período superior a este 
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mediante a despacho fundamentado do Pregoeiro, por solicitação da Comissão de 
Avaliação ou servidor competente. 

6.6.1.2. Local e Horário 

6.6.1.2.1 As análises ocorrerão nas dependências da Prefeitura Municipal de 
Lagoa do Mato, em local a ser definido pelo Pregoeiro na data marcada para 
início dos trabalhos. 

6.6.1.2.2. A sessão de homologação das amostras será iniciada às 09h da manhã 
no horário oficial de Brasília e encerrada às 18h. 

6.6.1.2.3. As amostras serão analisadas uma por vez, observando a ordem dos 
itens / lotes do certame. 

6.6.1.2.4. As análises ocorrerão da seguinte maneira: 

a) Análise de documentação técnica: com vistas a verificar se o produto 
ofertado atende a todas as exigências de compatibilidade com os padrões e 
normas nacionais e internacionais de acordo com as exigências do 
instrumento convocatório. 

b) Características e Especificações: tem por finalidade verificar se todos os 
requisitos técnicos estão de acordo com as características exigidas no 
instrumento convocatório. 

c) Teste de qualidade: tem por finalidade verificar se o produto ofertado 
possui as características mínimas de qualidade solicitadas para cada item do 
Termo de Referência. 

d) Aceitação de questionamentos: momento em que o público presente 
poderá formular questionamentos sobre a verificação de comprovação dos 
itens do instrumento deste Termo de Referência. 

 

6.6.2. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

6.6.2.1. O relatório final de avaliação será publicado no mural de avisos desta prefeitura municipal 
bem como no sitio oficial https://www.lagoadomato.ma.gov.br/ em horário e local agendados 
pelo Pregoeiro que conduzirá os trabalhos. 

6.6.2.2. Se a amostra for reprovada o Pregoeiro adotará medidas para solicitar a apresentação 
dos segundos colocados na fase de preços para a análise, devendo o procedimento descrito neste 
item ser cumprido integralmente. 

 

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1. O julgamento das propostas será do tipo menor preço   

 

8. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS: 

8.1. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente do País (Real  R$). 

8.2. Os preços e lances ofertados deverão possuir apenas duas casas decimais após a virgula 
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(*,xx) 

8.2.1. Não será admitido no preço, o fracionamento de centavos que ultrapassarem duas 
casas decimais, desprezando-se a fração remanescente. 

8.3. Somente serão aceitos os preços unitários e preços totais/globais que estiverem, após a fase 
de lance/negociação, iguais ou inferiores aos preços estimados/orçados por esta Administração 
Pública Municipal. 

8.4. A aceitação da proposta final referente aos itens 1 a 28 da planilha deste Termo de 
Referência, fica condicionada à apresentação os seguintes documentos: prospecto do 
produto/equipamento ofertado com descrição detalhada e catálogos em português ou quando 
impressos em outro idioma com a devida tradução, que demonstrem com clareza e objetividade 
os produtos. 

 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.1. Para comprovação de atendimento à Qualificação Técnica, o Edital de Licitação deverá exigir 
a apresentação do(s) seguinte(s) documento(s): 

9.1.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente. 

9.1.2. O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade de cada Atestado de Capacidade Técnica solicitado no Edital, e apresentar, 
quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do(s) contratos(s) a ele(s) pertinente(s), 
além de fornecer o(s) endereço(s) atual(ais) do(s) contratante(s) e o(s) local(is) em que 
foram fornecidos os produtos. 

9.1.3. A Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato (MA) se reserva o direito de realizar 
diligências para comprovar a veracidade do(s) atestado(s) apresentado(s), podendo, 
requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos 
comprobatórios do conteúdo declarado. 

 

10. ADJUDICAÇÃO 

10.1. A          MENOR PREÇO POR ITEM  

10.2. Não há óbice quanto à adjudicação de um ou mais itens para a mesma licitante. 

 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

11.1 Tendo em vista que a licitação para Registro de Preços independe de previsão de dotação 
orçamentária, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 262/2021, e Decreto Federal n° 
7.892/2013, as Dotações Orçamentárias, com saldo suficiente para cobertura das despesas 
decorrentes da execução do objeto serão, informadas nos respectivos contratos ou instrumentos 
equivalentes que poderão advir do presente termo de referência.  

11.2 Em caso de eventuais contratações que poderão advir da Ata de Registro de Preços, as 
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despesas decorrentes destes contratos administrativos correrão por conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento vigente à época das referidas contratações. 

 

12. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

12.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras que poderão ser previstas 
no Edital e Contrato: 

12.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos; 

12.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as 
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, 
nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários; 

12.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas; 

12.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais 
cabíveis; 

12.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de acordo com os critérios 
estabelecidos neste Termo de Referência; 

12.1.6. Receber os produtos fornecidos pela CONTRATADA, que estejam em conformidade 
com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO; 

12.1.7 Solicitar a substituição imediata de produtos que julgar insuficientes, inadequados ou 
prejudiciais; 

12.1.8. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das 
especificações constantes na proposta da CONTRATADA; 

12.1.9. Assumir a responsabilidade pelos prejuízos eventualmente causados à 
CONTRATADA, decorrentes do mau uso ou operação imprópria, a partir do ato da recepção 
do produto fornecido para teste até a sua aceitação final, desde que, na sua apresentação, 
objeto não tenha apresentado defeitos; 

12.1.10. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA 
dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato; 

12.1.11. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 
fornecimento dos produtos. 

12.1.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os 
aspectos quantitativos e qualificativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando por escrito à CONTRATADA, as ocorrências de imperfeições, falhas ou 
irregularidades, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades constatados no 
fornecimento dos produtos. 

 

12.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser previstas 
no Edital e Contrato: 

12.2.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de 
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Referência, não podendo nunca ser inferior a esta; 

12.2.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas; 

12.2.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador 
da Ata, relacionados com as características dos produtos; 

12.2.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de 
Fornecimento, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do 
prazo de entrega estabelecido; 

12.2.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos 
necessários; 

12.2.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que 
deverá responder pela fiel execução do Contrato; 

12.2.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos 
e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual; 

12.2.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por 
culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da 
presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da 
fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE. 

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da 
CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o 
pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo 
Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais 
penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato. 

12.2.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do 
objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, 
total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e 
recusar os materiais empregados que julgar inadequados; 

12.2.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

12.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à 
CONTRATANTE para pagamento; 

12.2.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido no 
Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE; 

12.2.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, 
no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência. 

12.2.14 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o 
caso; 

12.2.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados: 

a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com 
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a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência; 

b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de 
habilitação exigidas no edital; 

c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de 
registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador. 

12.2.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim 
de comprovar a qualidade do produto contratado. A contratada deverá arcar com os custos 
da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos 
serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da 
análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. 
Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos 
legais. 

12.2.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento 
de Bens, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega 
estabelecido; 

12.2.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, 
seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver. 

12.2.19. Os Produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e 
exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do 
INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as 
características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens 
unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, 
manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, 
contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a 
perfeita utilização dos mesmos. 

12.2.20. A contratada estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a 
vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto 
para ocorrer após o término de sua vigência. 

12.2.21. A contratada estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da 
Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer 
outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações. 

 

13. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS E ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

13.1. Este planejamento foi elaborado de acordo com o Ordenamento Jurídico Nacional que 
regulamenta o processo de aquisições para a Administração Pública, Lei nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993 e Lei nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, e constitui peça integrante, 
indispensável e inseparável do processo licitatório, visando viabilizar a aquisição dos produtos 
descritos neste planejamento; 

13.2. Deste modo, o presente documento contém os elementos básicos e essenciais 
determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar os interessados em participarem do 
certame licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta; 

13.3. O presente Termo de Referência destina-se à aquisição de bens/serviços comuns na 
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modalidade Pregão Eletrônico para o Sistema de Registro de Preços, com tipo menor preço por 
item, estando objetivamente definidos neste documento e podendo ser fabricados de acordo com 
especificação técnica, pela necessidade de adquirir anualmente peças para vestuário e 
fardamento em geral para atender a demanda desta Administração Pública Municipal Municipal. 
Cabe salientar que todos os itens pretendidos com o presente Termo de Referência possuem 
padrões com desempenho e qualidade, os quais foram objetivamente definidos, possuindo 
especificações usuais no mercado. 

13.4. A escolha do Pregão Eletrônico para o Sistema de Registro de Preços no planejamento de 
distribuição realizado por esta Administração Municipal justifica-se pela necessidade de 
contratações frequentes e de entregas descentralizadas e parceladas, simplificando e otimizando 
os processos de licitação na Administração Pública, bem como formando estoques virtuais, sem a 
necessidade de possuir um lugar adequado para o depósito dos produtos, quando for o caso. 

 

14. JUSTIFICATIVA PARA A DIVISÃO EM ITENS: 

14.1. Em virtude de acudir o maior número de interessados em participar da licitação sem 
prejudicar o ganho da aquisição em escala, razão capital da realização das compras conjuntas, 
optou-se pela divisão deste certame em ITENS, sempre em respeito à mais ampla competição e 
conforme previsto no Art. 23 §§ 1º e 2º da Lei nº 8666/93 e Súmula 247 do TCU: 

L  n. 8.666/93 

Art. 23, § 1º) As obras, serviços e compras efetuadas 
pela administração serão divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação 
com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade, sem perda da economia de escala. 
(Redação dada pela Lei n. 8.883, de ϭϵϵϰͿ͟ 

S  n. 247: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e 
não por preço global, nos editais das licitações para 
a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não 
haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda 
de economia de escala, tendo em vista o objetivo 
de propiciar a ampla participação de licitantes que, 
embora não dispondo de capacidade para a 
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade 
do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 
unidades autônomas, devendo as exigências de 
habilitação adequar- se a essa ĚŝǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͘͟ 

14.2. A divisão em itens, elaborada para este procedimento, levou em conta a diferenciação das 
características técnicas dos bens a serem adquiridos. 

14.3. O detalhamento das especificações dos itens deste Termo de Referência, figuram no item 4 
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deste Termo. 

 

15. REGISTRO DE PREÇOS: 

15.1. O Decreto Municipal n° 262/2021, que disciplina o Sistema de Registro de Preços em âmbito 
municipal, define as hipóteses especiais, porém não taxativas, sobre a admissão do Registro de 
Preços pela Administração Municipal. 

15.2. No caso da contratação pleiteada neste certame, o Registro de Preços é necessário uma vez 
que a contratação será realizada por diferentes órgãos da Administração Pública Municipal por 
ocasião do mecanismo de compras conjuntas. 

15.3. A aquisição através de Sistema de Registro de Preços, disciplinado pelo Art. 15, inciso II e §§ 
1º a 6º da Lei 8.666/93 e regulamentado pelo Decreto Municipal n° 262/2021, possibilitará a 
execução do projeto de aquisição de refeições prontas. 

15.4. Após a adjudicação e a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente, 
será efetuado o registro de preços mediante Ata de Registro de Preços, a ser firmada entre a(s) 
licitante(s) vencedora(s) e a Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato - MA, com efeito de 
compromisso de fornecimento para futuras contratações. 

15.5. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da sua 
assinatura e lançamento e publicação. 

15.6. Alterações nos produtos a serem fornecidos deverão ser comunicadas ao órgão gerenciador 
da Ata de Registro de Preços e, obrigatoriamente, serão submetidas à nova homologação. Os 
novos produtos deverão possuir características idênticas ou superiores ao produto ofertado na 
proposta Comercial da Empresa beneficiária do Registro de preço. 

15.7. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgãos participantes, na 
forma do Inciso II, Art. 4º do Decreto Municipal de 262/21, de 18 de janeiro de 2021: 

     

(ÓRGÃO 
GER.)  ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

Item Descrição dos Produtos Unid. Quant.    SECAF   
GAB  

SEDUC 
FEB 

SEMUS 
FMS 

SEMAS 
FMAS SEINFRA 

001 

AUTOTRANSFORMADOR 
1.500VA - Especificações 
Técnicas (iguais ou 
superiores): Potência 
Nominal: 1500VA; Entrada / 
Saída: 110V / 220V ou 220V / 
110V; Frequência: 60 Hz; 
Ambiente de: Operação: 0 - 
40°C. U.R. &lt70%;  
Armazenamento: -10 - 50°C, 
U.R. &lt70%; Tipo de 
Conexão: Cordão Tripolar PP; 
Gabinete: Caneca Plástica; 
N  L  EI  
Ferromagnéticas de Aço; 
Enrolamento: Fio de Cobre 
Esmaltado; Cor: Preto; Unid 100   18 2 40 30 5 5 
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Dimensão: 12,5 x 10 x 14,5 
cm; Peso: 5,0 kg. 

002 

AUTOTRANSFORMADOR 
2.000VA - Especificações 
Técnicas (iguais ou 
superiores); Potência 
Nominal: 2000VA; Entrada / 
Saída: 110V / 220V ou 220V / 
110V; Frequência: 60 Hz; 
Ambiente de: Operação: 0 - 
40°C. U.R. &lt70%; 
Armazenamento: -10 - 50°C, 
U.R. &lt70%; Tipo de 
Conexão: Cordão Tripolar PP; 
Gabinete: Caneca Plástica; 
N  L  EI   
Ferromagnéticas de Aço; 
Enrolamento: Fio de Cobre 
Esmaltado; Cor: Preto; 
Dimensão: 12,5 x 10 x 14,5 
cm; Peso: 5,0 kg. Unid 100   18 2 40 30 5 5 

003 

COMPUTADOR DESKTOP 
INTEL i3 - Informações 
técnicas: especificação: 
computador desktop i3 
cachê 3MB; HD de 1TB (ou 
superior); placa mãe 
integrada; rede 
10/100/1000; drives 
DVD/DVD-RW; som 
integrado; memória de vídeo 
integrado; teclado PS2 
ABNT2, português padrão; 
monitor de 18,5"; mouse 
óptico PS2; dois botões com 
scroll; voltagem: bivolt; 
sistema operacional 
Windows 8 instalado (ou 
superior); dimensões do 
gabinete 16,8 cmx50cmm x 
44,5 cm(similar ou superior); 
conexões: portas frontais 2x 
USB, 1x line-out (áudio), 1x 
mic-in (microfone); portas 
traseiras 1x line out (áudio), 
1x mic in (microfone), 1x line 
in, 1x vga, 4x usb, 2x p s / 2, 
rj-45; placa de rede web 
cam; caixa de som; CDs de 
recuperação; garantia de 1 
ano ou superior. processador 
i3 (similar ou superior) Unid 50   6   10 30 2 2 
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velocidade de 3.0 GHZ 
(similar ou superior) 
barramento (fsb) 1333MHZ; 
memória cache 3MB; driver: 
leitura CD/DVD; gravação 
CD/DVD; memória 4 GB de  
RAM (barramento da 
memória 1333, (ou superior), 
120 Gb SSD; HD 500 gb (ou 
similar); sistema operacional 
Windows 8 (similar ou 
superior); placa de rede; 
placa de vídeo integrada; 
placa mãe compatível com 
integrada; teclado; mouse; 
bivolt; conexões 4 portas 
USB / 1 porta serial / 1 
conector PS/2 para teclado / 
1 conector PS/2 para mouse 
/ 1 conector VGA / 1 
conector RJ45; mouse óptico; 
teclado; caixa de som; cabo 
de força; CD driver. Garantia 
mínima de 12 meses. 

004 

COMPUTADOR DESKTOP 
INTEL i5 - informações 
técnicas: especificação: 
computador desktop i5 
cachê 3MB; HD1TB (ou 
superior); placa mãe 
integrada; rede 
10/100/1000; drives DVD-
RW; som integrado; memória 
de vídeo integrado; teclado 
PS2 ABNT2 português 
padrão; monitor de 18,5"; 
mouse óptico PS2-dois 
botões com scroll; voltagem: 
bivolt; sistema operacional 
Windows 8 instalado (ou 
superior); dimensões do 
gabinete 16,8 cmx50cmm x 
44,5 cm(similar ou superior); 
conexões: portas frontais 2x 
USB, 1x line-out (áudio), 1x 
mic-in (microfone); portas 
traseiras 1x line out (áudio), 
1x mic in (microfone), 1x line 
in, 1x VGA, 4x usb, 2x PS/2, 
RJ-45; placa de rede 
WebCam; caixa de som; CDs 
de recuperação; garantia de Unid 20   3 1 5 10 1   
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1 ano ou superior. 
processador i5 (similar ou 
superior) velocidade de 3.0 
GHZ (similar ou superior) 
barramento (fsb) 1333MHZ; 
memória cache 3MB; driver: 
leitura CD/DVD; gravação 
CD/DVD; memória 8 GB de 
RAM (barramento da 
memória 1333), (ou 
superior); HD 500 GB (ou 
similar); sistema operacional 
Windows 8 (similar ou 
superior); placa de rede; 
placa de vídeo integrada; 
placa mãe compatível com 
integrada; teclado; mouse; 
bivolt; conexões 4 portas 
USB / 1 porta serial / 1 
conector    PS/2    para    
teclado / 1 conector PS/2 
para mouse / 1 conector VGA 
/ 1 conector RJ45; mouse; 
teclado; caixa de som; cabo 
de força; CD driver. Garantia 
mínima de 12 meses. 

005 

COMPUTADOR DESKTOP 
INTEL i7 - informações 
técnicas: especificação: 
computador desktop i7 
cachê 3mb; HD 1TB mb (ou 
superior); placa mãe 
integrada; rede 
10/100/1000; drives dvdrw; 
som integrado; memória de 
vídeo integrado; teclado PS2 
ABNT2 português padrão; 
mouse óptico PS2-dois 
botões com scroll; voltagem: 
bivolt; sistema operacional 
Windows 8 instalado (ou 
superior); dimensões do 
gabinete 16,8 cmx50cmm x 
44,5 cm(similar ou superior); 
conexões: portas frontais 2x 
USB, 1x line-out (áudio), 1x 
mic-in (microfone); portas 
traseiras 1x line out (áudio), 
1x mic in (microfone), 1x line 
in, 1x vga, 4x usb, 2x p s / 2, 
rj-45; placa de rede web 
cam; caixa de som; cds de Unid 10   2   4 2 1 1 
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recuperação; garantia de 1 
ano ou superior. processador 
i3 (similar ou superior) 
velocidade de 3.0 GHZ 
(similar ou superior) 
barramento (fsb) 1333mhz; 
memória cache 3mb; driver: 
leitura CD/DVD; gravação 
CD/DVD; memória 4 gb 
(barramento da memória 
1333, (ou superior); HD 500 
GB (ou similar); sistema 
operacional Windows 8 
(similar ou superior); placa 
de rede; placa de vídeo 
integrada; placa mãe 
compatível com integrada; 
teclado; mouse; bivolt; 
conexões 4 portas USB / 1 
porta serial / 1 conector PS/2 
para teclado / 1 conector 
PS/2 para mouse / 1 
conector VGA / 1 conector 
RJ45; mouse; teclado; caixa 
de som; cabo de força; cd 
driver. Garantia mínima de 
12 meses. 

006 

COMPUTADOR TIPO ALL IN 
ONE Especificações Técnicas 
(iguais ou superiores): 
Processador: 8ª Geração 
I  C  - 8145U (4MB 
Cache, até 3.9 GHz) Sistema 
Operacional: Windows 10 
Home, 64-bits - em 
Português (Brasil); Memória 
RAM: 4GB, DDR4, 2666MHz 
(4Gx1); (Velocidade máxima 
de 2400MHz devido ao 
barramento do processador); 
Disco rígido (HD): 1TB (5400 
RPM); Placa de vídeo: 
integrada Intel® HD Graphics  
620; Monitor: Tela com 
bordas reduzidas LED Full HD 
IPS (1920X1080) de 21.5 
polegadasTeclado e mouse: 
Teclado Multimídia com fio, 
em Português (Brasil) e 
Mouse Óptico com fio Leitor 
e gravador de CD/DVD | 
Áudio: Waves MaxxAudio Unid 15   3 1 5 5   1 
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Pro | Dois alto falantes 
integrados | Webcam pop-
up 720p Widescreen 
integrada | Conectividade: 
Wireless 802.11ac + 
Bluetooth 5 2.4GHz/5GHz 
(1x1) + Placa de rede 
(10/100/1000 - RJ45) | 
Chipset: Integrado no 
processador | Fonte de 
alimentação: 90 Watts | 
Voltagem: 100 - 240 Volts AC 
(Bivolt) | Dimensões 
aproximadas: Altura: 32.94 
cm, Largura: 49.79 cm, 
Profundidade do monitor: 
4.15 cm | Peso aproximado: 
4.27 kg | Portas: 3 portas 
USB 3.1 de 1ª Geração, 1 
porta USB 2.0, 1 saída HDMI, 
1 conector para fones de 
ouvido e microfone, 1 
conector para cabo de 
alimentação, 1 Leitor de 
cartão SD (SD, SDHC, SDXC), 
1 RJ-45 10/100/1000; 
Conteúdo da embalagem: 1 
Computador All in One, 1 
adaptador AC, 1 cabo de 
força, 1 teclado, 1 mouse e 
manuais. Garantia de 01 ano. 

008 

ESTABILIZADOR DE 1.000 
V/A informações técnicas: 
voltagem: bivolt, potência de 
saída de 600va a 1000va, 
tensão nominal de saída 
115~ número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão 
NBR 14136, tensão nominal 
de entrada 115/127/220v Unid 43   10 2 15 12 2 2 

009 

ESTABILIZADOR DE 2.000 
V/A informações técnicas: 
voltagem: bivolt, potência de 
saída de 600va a 1000va, 
tensão nominal de saída 
115~ número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão 
NBR 14136, tensão nominal 
de entrada 115/127/220v Unid 43   12   15 13 2 1 
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010 

ESTABILIZADOR DE 300V/A. 
informações técnicas: 
voltagem: bivolt, potência de 
saída de 110va a 300va, 
tensão nominal de saída 
115~, número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão 
NBR 14136, tensão nominal 
de entrada 115/127/220v Unid 50   8   10 29 3   

011 

482334-6  
FRAGMENTADORA DE 
PAPEL   - modelo para 
escritório, dimensões: 46cm 
x 84cm x 34 cm (L x A x P ), 
peso 42kg, confeccionada em 
polímeros e metal, base com 
rodízios para locomoção, 
abertura inserção de folhas 
medindo mínimo de 270 
mm, com abertura 
independente para 
CDS/DVDS e cartões  de 
credito, com capacidade para 
fragmentar no mínimo 40 
folhas a4(75g/m2), podendo 
ter clip(2/0) ou 
grampo(26/6), corte nível de 
segurança papel-p2, de 
acordo c/norma din-
66399/12, partículas 160 
mm2(4x40mm), corte nível 
segurança CD/DVD-o3, de 
acordo c/norma DIN-
66399/12, partículas máximo 
320mm 2(4x80mm), corte 
nível segurança 
cartão/disquete-t3, acordo 
norma din-66399/12, 
partícula max. 
320mm2(4x80mm), com 
função auto reverso, com 
sensor automático de 
excesso ou atolamento de 
papel, acionamento por 
sensor automático e com a 
presença do papel, 
funcionamento continuo, 
sem parada para 
resfriamento, nível de ruido 
máximo 65-db/a conforme a 
norma NBR 10152/87 
vigente, navalhas de corte e Unid 20   12 1 4 2 1   
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cilindro em aço solido, 
pentes e raspadores 
metálicos, com tampa 
bloqueadora de acesso as 
laminas, engrenagens 
metálicas e com alta 
durabilidade e resistência, 
lixeira com capacidade 
mínima para 60 litros, 
contendo sensor automático 
de ausência ou de cesto 
cheio, superaquecimento e 
porta aberta, cabos com 
mínimo 75cm e plug 
trifásico, de acordo com a 
NBR 14136/12, voltagem 
220v, potência mínima de 
880w, com aterramento de 
acordo com a NBR 
14136/2012 vigente, 
acompanha manual em 
português, com prazo 
mínimo de garantia de 12 
meses a partir da data de 
entrega do produto, com 
assistência técnica sistema 
balcão 

012 

IMPRESSORA LASER 
MULTIFUNCIONAL c/ 
impressão a jato de tinta 
color c/ tanque de tinta 
externo informações técnicas 
mínimas exigidas: cor: preto; 
tipo: multifuncional; 
armazenamento da tinta: 
tanque externo; funções: 
copiadora, impressora, 
scanner; conectividade: Wifi 
e USB impressão: velocidade 
de impressão: 33 PPM em 
preto e 15 PPM em cores ou 
superior; resolução de 
impressão 5760 x 1440 DPI 
ou superior; imprime fotos: 
sim ; copiadora tipo: colorida 
velocidade 33 PPM em preto 
e 15 PPM em cores resolução 
5760 x 1440 DPI. scanner 
velocidade 2.4 ms/linha 
(Mono), 9.5 ms/linha (cor). 
resolução 1200 x 2400 DPI 
manuseio de papel tipo de Unid 15   2   3 8 1 1 
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papel suportado A4, A5, A6, 
B5, 10x15cm (4x6pol.), 
13x18cm (5x7pol.), 9x13cm 
(3.5x5pol.), Carta (8 
1/2x11pol.), oficio (8 
1/2x14pol.), Meia Carta (5 
1/2x8 1/2pol.), 13x20cm 
(5x8pol.), 20x25cm 
(8x10pol.), 16:9 Wide, 
100x148 MM envelopes: #10 
(4 1/8x9 1/2pol.), DL (110 x 
220mm), C6 (114 x 162mm) 
capacidade de papel 
suportado 100 folhas A4; 
capacidade de entrada e 
saída de papel 30 folhas A4. 
sensor automático de papel 
sim compatibilidade de 
cartuchos preto: T664120 AL 
- 4.500 páginas; imprime, 
digitaliza e copia; USB .2.0. 
Garantia mínima de 12 
meses. 

013 

IMPRESSORA LASER PRO 
MULTIFUNCIONAL 
MONOCROMÁTICA 
informações técnicas: 
velocidade de impressão: até 
20 páginas por minuto; 
tempo para primeira 
impressão: até 9,5 segundos; 
ciclo mensal: até 8.000 
páginas; volume mensal 
recomendado: 250 a 2.000 
páginas; tecnologia de 
impressão: laser; qualidade 
de impressão: 600x600dpi; 
linguagem: PCLM e PCLMS; 
linguagem: PCLM e PCLMS; 
velocidade do processador: 
600mhz; sensor automático 
de papel: não; USB 2.0; 
imprime, digitaliza e copia. 
Garantia mínima de 12 
meses. Unid 15   2 1 6 5 1   
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014 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL JATO DE 
TINTA - A multifuncional com 
Tanque de Tinta, 
Especificações Técnicas 
(iguais ou superiores): 
Funções Iprint 2.0, Fax, 
Impressão Duplex Manual, 
Impressão de dispositivos 
Apple, Alimentador 
Automático de Documentos 
Scanner - Resolução máxima 
do scanner: 1200 x 2400 dpi; 
Profundidade máxima do 
scanner: 48 bits; Área de 
escaneamento: A4 297 x 210 
mm. -   Velocidade máxima 
de escaneamento: 2.2 
ms/linha (mono), 7 ms/linha 
(cor) Tipo Multifuncional 
EcotankResolução máxima 
de impressão 5760 x 1440 
DPI Velocidade de Impressão 
Preto: 33 ppm Cores: 15 
PPM; Tamanho da gota 3 
picolitros Interface USB 2.0, 
Wireless Capacidade (Papel); 
Entrada: 100 folhas de papel 
A4 Saída: 30 folhas de papel 
A4; Tamanhos de papel 
suportados A4, A5, A6, B5, 
10x15cm (4x6pol.), 13x18cm 
(5x7pol.), 9x13cm 
(3.5x5pol.), Carta (8 
1/2x11pol.), Oficio (8 
1/2x14pol.), Meia Carta (5 
1/2x8 1/2pol.), 13x20cm 
(5x8pol.), 20x25cm 
(8x10pol.), 16:9 wide, 
100x148 mm Envelopes: #10 
(4 1/8x9 1/2pol.), DL 
(110x220mm), C6 
(114x162mm); Tipos de 
papel suportados - Tamanho 
das cópias: Carta/ A4 ou 10 
cm x 15 cm; Número de 
Cópias: 0 a 99; Cartuchos 
Refil de tinta - Preto: 664; 
Refil de tinta - Colorido: 664 
Consumo Elétrico 10.0 W 
Softwares Inclusos; 
Compatibilidade Mac OS X Unid 15   3   6 5 1   
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10.8 ou Anterior, Windows 
10, Windows 7, Windows 8, 
Windows server 2000, 
Windows server 2003, 
Windows XP. Informações 
Adicionais - Tamanho das 
cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 
15 cm; Número de Cópias: 0 
a 99 Conteúdo da 
Embalagem; 3 refis preto - 1 
refil ciano; 1 refil magenta - 1 
refil amarelo; 1 Cabo de 
alimentação - 1 CD de 
Instalação e Softwares; 1 
Guia de Instalação Rápida - 1 
Manual do Usuário; 1 Cabo 
USB Dimensões do Produto 
(LxAxP) 47,4 x 54 x 29,1 cm 
Peso 6,2 kg. Garantia 1 ano 
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015 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL JATO DE 
TINTA - Especificações 
Técnicas (iguais ou 
superiores): Linguagem da 
impressora; Softwares 
inclusos: Driver da 
impressora; Dimensões: 
Aberto: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm 
/ Fechado: 37,5 x 34,7 x 17,9 
cm; Características 
ecológicas: Cumpre com as 
normas RoHS; Voltagem: 
Bivolt Sistemas operacionais: 
Windows Vista; Windows 7; 
Windows 8 / 8.1; Windows 
10 (32bit/ 64bit); Windows 
Server 2003 SP2  Windows 
Server 20167; Mac OS X 
10.6.8; Mac OS 10.13.x8 
Imprimir; Tecnologia de 
impressão: Jato de tinta 
MicroPiezo de 4 cores 
(CMYK); Tamanho mínimo de 
gotícula de tinta: 3 pico 
litros; Resolução máxima de 
impressão: Até 5760 x 1440 
DPI de resolução otimizada 
em vários tipos de papel; 
Velocidade de impressão: Em 
preto 33 PPM e em cores 15 
PPM ; Velocidade de 
impressão ISO: Em preto 
10.5 ISO PPM e em cores 5 
ISO PPM Tinta de 
substituição:1 garrafa com 
tinta Preta: rende até 4.500 
páginas; 3 garrafas coloridas 
(Ciano, Magenta, Amarela): 
Rendem até 7.500 páginas1 
Cópia; Quantidade de cópias: 
1-20 cópias (sem PC); 
Tamanho máximo da cópia: 
A4, carta Scanner; Tipo de 
scanner: Base plana com 
sensor de linhas CIS colorido; 
Resolução óptica: 1200 DPI; 
Resolução de hardware: 
1200 x 2400DPI. Garantia 
mínima de 12 anos. Unid 15   3   5 5 2 1 
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016 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL JATO DE 
TINTA - Especificações 
Técnicas (iguais ou 
superiores): Multifuncional, 
Jato de Tinta, Colorida, Wi-Fi, 
Bivolt - Com tanque de tinta 
compacta que proporciona 
baixo custo de impressão 
com alto rendimento, além 
de imprimir em frente e 
verso automático. Com o 
único sistema tanque de 
tinta 100% sem cartuchos, 
imprime até 7.500 páginas 
em preto ou 6.000 páginas 
coloridas com a maior 
resolução de impressão da 
categoria; Com Wi-Fi Direct 
integrado, imprime sem fios 
diretamente de seu 
smartphone, tablet ou PC. 
Alto rendimento 7.500 
páginas em preto e 6.000 
páginas em cores. Impressão 
frente e verso (duplex) 
automática; Novo design: 
mais compacto e com tanque 
frontal que proporciona fácil 
manuseio e abastecimento. 
Baixíssimo custo de 
impressão. Especificações 
Técnicas (iguais ou 
superiores):Visor de LCD: 
Visor LCD colorido de 1,44" 
Tamanho mínimo das 
gotículas de tinta 3 picolitros 
Suporte de Papel Sem PC: 
Normal (A4, carta e ofício) 
Fotográco (10x15cm, 
13x18cm, 20x25cm, A4, 
carta) Tamanhos de papel: 
Normal (A4, carta e ofício) 
Fotográfico (10x15cm, 
13x18cm, 20x25cm, A4, 
carta) Tamanho máximo do 
papel: 21,6 cm x 120 cm 
(8,5" x 47,2") Tipos de papel 
Suporta distintos papéis 
Epson; Papel sulte comum e 
papel fotográfico para jato 
de tinta Tipos de envelope Unid 15   3   5 5 1 1 
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Nº10 / DL C6 Papel normal; 
Sulte e correio aéreo; 
Capacidade de entrada de 
papel: 100 folhas de papel 
norma l 20 folhas de papel 
fotográfico 10 envelopes; 
Capacidade de bandeja de 
saída: 30 folhas de papel 
normal Software: Driver de 
impressora Velocidade de 
impressão: Preto 33 PPM e 
em cores 15 PPM; 
Velocidade de impressão ISO 
Preto 10,5 ISO PPM e em 
cores 5 ISO PPM Velocidade 
de impressão ISO de 2 lados: 
Preto 6 ISO PPM e em cores 
4 PPM Velocidade de cópia: 
7,7 ISO CPM (em preto), 3,8 
ISO CPM (em cores) 
Resolução de impressão: 
5760 x 1440 DPI Qualidade 
de cópia Colorido, 
Preto/Branco, 
rascunho/padrão Quant. de 
cópia: 199 cópias (sem PC) 

017 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL. 
Principais Características 
(iguais ou superiores); 
Display Touchscreen colorido 

 - Interface USB; 
Compartilhamento através 
da rede Ethernet Gigabit 
integrada; Impressão e 
digitalização através dos 
dispositivos móveis; 
Impressão, cópia e 
digitalização duplex 
automático em uma única 
passagem; Funções de 
impressão segura; 
Velocidade da impressão 40 
PPM; 512 MB de memória; 
Processador 800 MHz; ADF 
para 70 folhas; Bandeja de 
papel para 250 folhas; Ciclo 
mensal máximo de 
impressão até 50.000 
páginas Especificação do 
Produto; Tipo de Impressão: 
Laser Eletrofotográfico; Unid 8   2 0 3 2 0 0 
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Display: LCD Touchscreen 
Colorido 3,7 polegadas; 
Funções: Impressão, cópia e 
digitalização; Velocidade do 
Processador: 800 MHz; 
Capacidade de Memória: 512 
MB; Conexão: Rede Ethernet 
embutida e USB 2.0  de alta 
velocidade; Acesso Remoto: 
Sim; Relatório de Atividades 
e Periódicos: Sim; Impressão 
Segura: Active Directory, 
Secure Function Lock, 
Enterprise Security (802.1x), 
Bloqueio de Slot, Impressão 
Segura, SSL/TLS e IPSec; 
Emulações: PCL6, BR-Script3, 
IBM Proprinter, Epson FX, 
PDF Version 1.7 e XPS 
Version 1.0; Ciclo Mensal 
Máximo: 50.000 páginas; 
Ciclo Mensal Recomendado: 
3.500 páginas; Voltagem: AC 
120V 50/60Hz Impressão; 
Tempo de Impressão da 
Primeira Página: 8  segundos. 
Garantia mínima de 12 
meses. 

018 

MONITOR LED HD, COM 
19,5 polegadas, contraste 
5.000.000:1, resolução de 
1600X900, pixel pitch de 
0,2712*RGB(H)MM X 
0,2626(V)MM, suporte de 
cores de 16,7M. tempo de 
resposta: 5ms (GTG). Ângulo 
de visão: H:170º/V:160º. 
Frequência 
horizontal/vertical: 
30~83KHZ/56~75HZ. 
revestimento da tela: 
Antiglare, Hard Coating (3H). 
entrada de sinal DVI e D-
SUB(RGB). recursos: 
economia de energia, Reader 
Mode, Plug & Play, Pivot e 
ajuste de altura (110 MM), 
furação para suporte de 
parede (100X100MM). 
Garantia mínima de 12 
meses Unid 25   4 1 10 8 1 1 
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019 

MONITOR LED HD 22 
POLEGADAS WIDESCREEN - 
informações técnicas: 
resolução máxima de 1366 x 
768 com brilho de 250 cd/m² 
permitindo uma imagem 
clara; pixel: 0,2715 mm x 
0,2715 mm; formato 
widescreen. Garantia mínima 
de 12 meses Unid 20   3 1 8 6 1 1 

020 

NO-BREAK 1.200VA - 
informações técnicas: NO 
BREAK 1.200VA informações 
técnicas: -microprocessado 
(tecnologia risc/flash);-forma 
de onda senoidal por 
aproximação (pwm  
controle de largura e 
amplitude); regulação 
automática de voltagem 
(AVR) line interactive; 
indicadores de 
funcionamento pela rede e 
baterias; alarme audiovisual 
intermitente para queda de 
rede e final do tempo de 
autonomia; gerenciamento 
inteligente das baterias, com 
recarga automática; 
proteção eletrônica contra 
sub e sobretensão; proteção 
contra curto-circuito e 
sobrecarga; diagnóstico de 
alerta avançado (auto teste 
de partida); supressão de 
surtos, picos e filtragem de 
ruído (filtro de linha interno); 
Circuito desmagnetizador; 
inversor sincronizado com a 
rede (sistema pll); DC start  
permite ser ligado na 
ausência de rede elétrica; 
proteção contra descarga 
total das baterias; proteção 
telefônica fax/modem, em  
conformidade com a norma 
UIT K-20; frequência de 
entrada 60hz +/ -5hz; tecla 
com função mute (permite 
anular o alarme sonoro); 
battery backup - troca de 
bateria pelo usuário; possui Unid 30   5 2 12 8 2 1 
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estabilizador e filtrode linha; 
chave liga / desliga 
temporizada para evitar o 
acionamento acidental ou 
involuntário. tensão nominal 
de entrada (alimentação): 
bivolt -tensão nominal de 
saída (para ligar os 
equipamentos): 110v -forma 
de onda senoidal por 
aproximação (PWM  
controle de largura e 
amplitude); Garantia mínima 
de 12 anos. 

021 

NO-BREAK 1.400VA. 
informações técnicas: 
microprocessado (tecnologia 
risc/flash); forma de onda 
senoidal por aproximação 
(PWM  controle de largura e 
amplitude); regulação 
automática de voltagem 
(AVR) line interactive; 
indicadores de 
funcionamento pela rede e 
baterias; alarme audiovisual 
intermitente para queda de 
rede e final do tempo de 
autonomia; gerenciamento 
inteligente das baterias, com 
recarga automática; 
proteção eletrônica contra 
sub e sobretensão; proteção 
contra curto-circuito e 
sobrecarga; diagnóstico de 
alerta avançado (auto teste 
de partida); supressão de 
surtos, picos e filtragem de 
ruído (filtro de linha interno); 
circuito desmagnetizador; 
inversor sincronizado com a 
rede (sistema pll); DC start  
permite ser ligado na 
ausência de rede elétrica; 
proteção contra descarga 
total das baterias; proteção 
telefônica fax/modem, em 
conformidade com a norma 
UIT K-20; frequência de 
entrada 60hz +/- 5hz; tecla 
com função mute (permite Unid 25   4   11 8 1 1 
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anular o alarme sonoro); 
battery backup - troca de 
bateria pelo usuário; possui 
estabilizador e filtro de linha; 
chave liga / desliga 
temporizada para evitar o 
acionamento acidental ou 
involuntário. -tensão 
nominal de entrada 
(alimentação): bivolt - tensão 
nominal de saída (para ligar 
os equipamentos): 110V. 
Garantia mínima de 12 
meses. 

022 

NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 
500GB HD. informações 
técnicas: produto: notebook 
ultrafino core i3 GB 500GB, 
LED 14 drives DVD-RW, rede 
onbord fast ethernet - 
10/100MBPS, som high 
definition, wireless sim, 
vídeo HD graphic 4000 até 
1720MB, teclado ABNT2 
português, mouse touchpad, 
alimentação (tipo de bateria) 
bateria 4 células de íons de 
lítio; duração estimada de 24 
horas com bateria padrão, 
conexões: USB; saída VGA; 
saída de áudio. Garantia 
mínima de 12 meses. Unid 15   3   6 5 1   

023 

NOTEBOOK CORE i5, 4GB, 
1TB, OU SUPERIOR, 
informações técnicas: 
produto: notebook ultrafino 
core i5 4GB 1TB led 14 drives 
DVD-RW, rede onbord fast 
ethernet - 10/100mbps, som 
high definition, wireless sim, 
vídeo HD graphic 4000 até 
1720mb, teclado ABNT2 
português, mouse touchpad, 
alimentação (tipo de bateria) 
bateria 4 células de íons de 
lítio; duração estimada de 24 
horas com bateria padrão, 
conexões: USB; saída VGA; 
saída de áudio entrada de 
mic; RJ-45; HMDI, voltagem 
bivolt. Garantia mínima de Unid 15   2 1 6 5 1   
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12 meses. 

024 

NOTEBOOK CORE i7, 4GB, 
1TB, OU SUPERIOR. 
informações técnicas: drives 
DVD-RW, rede Onbord fast 
ethernet - 10/100mbps, som 
high definition, wireless sim, 
vídeo HD graphic 4000 até 
1720mb, teclado ABNT2 
português, mouse touchpad, 
alimentação (tipo de bateria) 
bateria 4 células de íons de 
lítio; duração estimada de 24 
horas com bateria padrão, 
conexões: USB; saída VGA; 
saída de áudio entrada de 
mic; RJ-45; HMDI, voltagem 
bivolt. Garantia mínima de 
12 meses. Unid 12   3 1 4 3 1   

025 

Projetor Portátil Multimídia 
(Data Show) Configurações 
mínimas: com no mínimo 
3.200 lúmens. distância 
projeção mínima de 1,77 a 
2,4m, com entradas mínimas 
RCA, S-VÍDEO, HDMI, VGA e 
USB-A. contraste mínimo de 
15.000/1. resolução mínima 
800 x 600 (SVGA). métodos 
de projeções: montagem 
frontal, retroprojeção e 
pendurado do teto. Ajuste de 
foco manual mínimo de 1.0 a 
1.35. Ajuste de inclinação da 
imagem vertical, horizontal e 
trapézio: + - 30 graus. 
formatos de exibição 4:3 e 
16:9 (Widescreen). menu das 
opções em português. 
Voltagem: bivolt. com bolsa 
de transporte. Garantia 
mínima de 12 meses. Unid 10   2   4 3 1   

026 

SCANNER - informações 
técnicas: Cópia Frente e 
Verso: Não. Profundidade de 
Cores: 48 bits interna / 24 
bits externa Profundidade de 
Cores: 48 bits interna / 24 
bits externa Resolução Ótica: 
600 DPI Páginas por minuto: 
40ppm/80imp Ciclo Diário: 
3000; Conectividade: USB Unid 5   3   1 1     
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2.0, USB Área de 
Digitalização: 216 mm x 914 
mm Capacidade Alimentador 
Automático: 75 folhas 
Tamanho Máximo para 
Cópia: Ofício Sistemas 
Operacionais Compatíveis: 
Mac OS X, Windows 7 , 
Windows 8 , Windows Vista, 
Windows XP; Alimentação: 
Bivolt (110/220V). Garantia 
mínima de 12 meses. 

027 

TABLET PROCESSADOR 
QUAD CORE 1.5Ghz. 
Especificações mínimas: Tela 
HD IPS Resolução de 1280 x 
800, Bluetooth, Android 9 
Pie, 32GB, Câmera 5MP, Tela 
LCD de 10"; bateria 2,4; 1GB 
RAM. Material: Plástico e 
demais componentes 
eletrônicos, Dimensões: 241 
x 171 x 10,5 Mm. Garantia 
mínima de 12 meses Unid 45       5 40     

028 

TELA PROJEÇÃO, 100 
polegadas, tipo tripé. 
portátil, uso profissional e 
corporativo. tecido vinil 
convencional 1.0. perfil: 
sextavado de alumínio com 
acabamento em pintura 
epóxi preta. enrolamento e 
desenrolamento manuais. 
tubos superior e inferior em 
aço com tratamento e 
pintura eletrostática. área de 
projeção (AXL): 152,00 x 
203,00cm. incluso alça 
anatômica para transporte 
preta Unid 12   4   4 4     

029 

ADAPTADOR WIRELESS USB 
- 150 MBPS. - informações 
técnicas: recursos wireless, 
padrões wireless: ieee 
802.11n / ieee 802.11g / ieee 
802.11b, frequência: 2,4 a 
2,4835 ghz, taxa do sinal: 
11n: até 150mbps (dinâmico) 
/ 11g: até 54mbps (dinâmico) 
/ 11b: até 11mbps (dinâmico) 
eirp: <20dbm(eirp) 
sensibilidade da Unid 150   29 3 60 50 8   
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recepção:130m: -
68dbm@10% per, 108m: - 
68dbm@10% per, 54m: - 
68dbm@10% per, 11m: -
85dbm@8% per, 6m: - 
88dbm@10% per, 1m: -
90dbm@8% per, modos 
wireless: AD-HOC / 
infraestrutura, segurança 
wireless: wep de 64/128 bits, 
wpa/wpa2, wpa- psk/wpa2-
psk, filtragem mac wireless 

030 

CABO DE REDE RJ 45 - CAIXA 
COM 305 METROS. 
informações técnicas: 
modelo: wi185 cabo de rede 
cat5e, sem conector,  
marcação metro a metro, 
homologado pela anatel, 
cabo trançado não blindado, 
anti-chamas, diâmetro: 
0,45mm, caixa fechada com 
305 metros de cabo Unid 50   12   20 15 3   

031 

CABO USB - PARA 
IMPRESSORA. informações 
técnicas: tipo de cabo: cabo 
para conexão de periféricos 
usb 2.0, conexão: usb a (m) x 
usb b (m), comprimento do 
cabo: 1,80m, 
compatibilidade: compatível 
com usb 1.1 e 2.0, retrátil: 
não Unid 160   24 8 64 48 8 8 

032 

CABO VGA MONITOR - 1,8 
METROS. informações 
técnicas: padrão: macho x 
macho, terminações: 15 
pinos (HD15/DB15), 
comprimento: 1.8 metros, 
possui filtros: sim 
(conectores blindados), 
fixação: 2 parafusos em cada 
extremidade Unid 190   30 4 76 60 10 10 

033 

CABOS DE FORÇA TRIPOLAR 
1,5 MTRS - informações 
técnicas: cabo de força plug 
macho e conector fêmea 
para computador, conecta a 
fonte do computador na 
tomada, plug certificado pelo 
INMETRO conforme NBR 
14136 e NBR 60884-1 e cabo Unid 200   30 10 80 60 10 10 
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conforme NBR 13249, 
especificações técnicas 0,75 - 
IEC 320-c13, tipo cabo 
energia 2p + t, comprimento 
1.5 metros, voltagem e 
amperagem 250v~10a 

034 Carregador de pilha AA e 
AAA Unid 25   5   10 8 2   

035 Cartão de Memória Micro SD 
com adaptador de 128Gb Unid 30   5 2 12 9 2   

036 Cartão de Memória Micro SD 
com adaptador de 32Gb Unid 30   5 2 12 9 2   

037 Cartão de Memória Micro SD 
com adaptador de 64Gb Unid 30   5 2 12 9 2   

038 

CONECTORES RJ 45 - 
informações técnicas: 
conector macho rj-45 para 
sistemas de cabeamento 
estruturado para tráfego de 
voz, dados e imagens, 
segundo requisitos da norma 
ansi/tia/eia-568b.2 (balanced 
twisted pair cabling 
components), para 
cabeamento horizontal ou 
secundário, uso interno, em 
ponto de acesso na área de 
trabalho para tomadas de 
serviços em sistemas de 
cabeamento estruturado. Unid 2.450   550 20 1.000 750 120 10 

039 

COOLER - PARA GABINETE - 
informações técnicas: cooler 
p/ processador intel 775 / 
1155 / 1156 Unid 250   40 5 105 80 10 10 

040 

ESTABILIZADOR DE 1.000 
V/A informações técnicas: 
voltagem: bivolt, potência de 
saída de 600va a 1000va, 
tensão nominal de saída 
115~ número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão 
NBR 14136, tensão nominal 
de entrada 115/127/220v Unid 43   8 3 15 13 4   

041 

ESTABILIZADOR DE 2.000 
V/A informações técnicas: 
voltagem: bivolt, potência de 
saída de 600va a 1000va, 
tensão nominal de saída 
115~ número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão 
NBR 14136, tensão nominal Unid 43   8 3 15 13 4   
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de entrada 115/127/220v 

042 

ESTABILIZADOR DE 300V/A. 
informações técnicas: 
voltagem: bivolt, potência de 
saída de 110va a 300va, 
tensão nominal de saída 
115~, número de tomadas 5, 
tipo de tomada novo padrão 
NBR 14136, tensão nominal 
de entrada 115/127/220v Unid 45   4 2 10 30 2 2 

043 Filtro de linha 4 tomadas Unid 20   4   8 6 2   
044 Filtro de linha 6 tomadas Unid 20   4   8 6 2   

045 

FONTE 200W - informações 
técnicas: potência real: 200 
watts; eficiência: > 65% (da 
carga máxima); start: < 20ms 
(do tempo máximo); 
proteção de curto circuito: 
todas as saídas; proteção de 
sobre tensão: +5v, +12v, 
+3.3v; tensão de 
alimentação: 90~135 / 
180~264vac; frequência: 
47~63 HZ- dimensões 
aproximadas (l x a x p): 15.0 x 
11.8 x 8.5 cm Unid 150   25 4 60 45 8 8 

046 

Fonte de alimentação ATX 
500 W real - tensões de 
entrada: 110 V / 220 V; 
frequência de operação: 60 
Hz; padrão ATX 2.0;  Unid 30   6 2 12 10 1 1 

047 

Fonte de alimentação 
universal para notebook 
90W - tensões de entrada: 
110 V / 220 V; frequência de 
operação: 60 Hz;  Unid 30   6 2 12 10 1 1 

048 

GABINETE   -   COM   FONTE   
-   4   BAIAS Informações 
técnicas: 4 baias, fonte de 
alimentação: 200w, conexão 
satã, possui 2 portas frontais 
usb, entrada para fone de 
ouvido e microfone central, 
fonte com entrada para cabo 
satã, cabos e fontes 
certificados pelo INMETRO, 
fonte ATX com 200w de 
potencia real ou 400w de 
pico Unid 40   6 2 16 12 2 2 
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049 

HD 1TB - SATA 7.500 RPM - 
informações técnicas: 
modelo: st500lm012, 
capacidade: 1tb, cache: 8mb, 
velocidade: 7500rpm, 
interface: SATA 2, 
transferência: 3 gb/seg Unid 60   9 3 24 18 3 3 

050 

HD 500GB - SATA 7.500 RPM 
- informações técnicas: 
modelo: st500lm012, 
capacidade: 500gb, cache: 
8mb, velocidade: 7500rpm, 
interface: SATA 2, 
transferência: 3 gb/seg Unid 100   15 5 40 30 5 5 

051 

HD EXTERNO  1TB - 
informações técnicas: 
velocidade de rotação 5400 
rpm, tecnologia disco rígido, 
dimensão do HD 2.5", cache 
8 MB, capacidade 1 Tb, tipo 
de drive externo, interface 
usb Unid 60   9 3 24 18 3 3 

052 

HD EXTERNO  2TB - 
informações técnicas: 
velocidade de rotação 5400 
rpm, tecnologia disco rígido, 
dimensão do HD 2.5", cache 
8 MB, capacidade 1 Tb, tipo 
de drive externo, interface 
usb Unid 45   10 2 17 12 2 2 

053 

HD EXTERNO - 500GB - 
informações técnicas: 
velocidade de rotação 5400 
rpm, tecnologia disco rígido, 
dimensão do HD 2.5", cache 
8 MB, capacidade 500 GB, 
tipo de drive externo, 
interface usb Unid 60   9 3 24 18 3 3 

054 

LEITOR DE CÓDIGO DE 
BARRAS E QR CODE. Design 
ergonômico. utilização 
simples e fácil. botão de 
captura. leitura precisa e 
decodificação rápida de 
todos os códigos de barras. 
sistema antichoque de 
proteção contra queda. 
suporte a Mult linguagem. 
conexão USB. Material: 
ABS+PVC+PC. cabo 215CM 
(±2). sensor: sensor laser Unid 10   2     8     
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650NM, distância de leitura: 
5~15CM, velocidade de 
leitura: 150 SCANS/SEG. 
padrão de leitura: UPCA, 
UPCE, EAN13, EAN8, 
ISBN/ISSN, code 39, codabar 
interleaved 2 OF 5, industrial 
2 OF 5, Matrix 2 OF 5, 
code128, code 93, code 11, 
MSI/PIESSEY, UK/plessey e 
UCC/EAN128 code. recursos 
extras: boleto bancário: sim, 
boleto concessionária: sim e 
notas fiscais Danfes: não; 
entrada USB; compatível 
com Windows 7, 8, 10 

055 

MEMÓRIA DDR3 - 1333 MHZ 
4GB - informações técnicas: 
frequência: 1333mhz, 
pinagem: 240-pin, 
capacidade: 4gb (1 x 4gb), 
latência cas: ddr3, latência: 
9, timing: 9-8-7-6, tensão: 
1.5v Unid 120   18 6 48 36 6 6 

056 

MEMÓRIA DDR4 - 1333 MHZ 
4GB - informações técnicas: 
especificações: pinagem: 240 
- pinos, latência cas: DDR4 
sdram, capacidade: 4gb, 
transferência: 1333mhz, 
latência: 9, tensão: 1.5v Unid 100   15 5 40 30 5 5 

057 

MOUSE USB - informações 
técnicas: tipo de mouse: com 
fio, sensor: óptico, indicado 
para: desktop, botões 
personalizados: todos os 
botões são programáveis, 
total de botões: 3 botões 
scroll, mouse para destros, 
mouse para canhotos, esfera 
desliza facilmente Unid 200   30 10 80 60 10 10 

058 

MOUSE USB - informações 
técnicas: tipo de mouse: sem 
fio, sensor: óptico, indicado 
para: desktop, botões 
personalizados: todos os 
botões são programáveis, 
total de botões: 3 botões 
scroll, mouse para destros, 
mouse para canhotos, esfera 
desliza facilmente Unid 150   25 7 60 45 8 5 
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059 

PEN DRIVER - 128 GB USB - 
informações técnicas: 
capacidade: 16gb, 
dimensões: 43mm x 18mm x 
5mm, peso aprox.; 5 grs, 
interface: usb Unid 50   8 2 20 15 3 2 

060 

PEN DRIVER - 32 GB USB - 
informações técnicas: 
capacidade: 16gb, 
dimensões: 43mm x 18mm x 
5mm, peso aprox.; 5 grs, 
interface: usb Unid 200   30 10 80 60 10 10 

061 

PEN DRIVER - 64 GB USB - 
informações técnicas: 
capacidade: 16gb, 
dimensões: 43mm x 18mm x 
5mm, peso aprox.; 5 grs, 
interface: usb Unid 100   15 5 40 30 5 5 

062 Pilhas Recarregáveis AA C/2 Par 40   6 2 16 12 2 2 
063 Pilhas Recarregáveis AAA C/2 Par 40   6 2 16 12 2 2 

064 

PLACA DE REDE LAN  PCI - 
informações técnicas: placa 
de rede 10/100 mbps pci fast 
ethernet lan card Unid 150   22 8 60 44 8 8 

065 

PLACA WIRELESS - PCI 
EXPRESS - informações 
técnicas: chipset ar 9458, 
antena 1 antena removível 
de 2 dbi, padrões ieee 
802.11b, ieee802.11g, 
ieee802.11n, ieee802.3, 
ieee802.3u, ieee802.3x, 
protocolos csma/ca com ack, 
qos (wmm), wps, interface 
barramento pci express 2.0, 
padrões ieee 802.11b/g/n, 
modo do rádio 1t x 1r, 
propagação espectral, dss 
(espalhamento espectral de 
sequência direta), frequência 
de operação 2,4 a 2,4835 
GHZ, largura de banda 20, 40 
mhz, modulação 
ofdm/cck/16-qam/64- qam / 
dbpsk / dqpsk, taxa de 
transmissão 802.11b: até 11 
mbps (automático), 802.11g: 
até 54 mbps (automático), 
802.11n (20 mhz): até 150 
mbps (automático), 802.11n 
(40 mhz): até 300 mbps Unid 80   12 4 32 24 4 4 
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(automático), potência de 
transmissão (máx), 40 mw 
(16dbm), segurança 64/128 
bit wep, wpa/wpa2, wpa-
psk/wpa2-psk. (tkip/aes); 
leds, LED indicador de 
link/atividade 

066 

PLACA-MAE - informações 
técnicas: modelo: placa mãe 
p8h61-m lx3 plus r2.0, 
chipset: h61(b3), gráfios: 
placa mãe já com gráficos 
on-board, slots: 1x pci 
express 3.0/2.0 x16, 1x pci 
express 2.0 x1, 
armazenamento: 4 x portas 
SATA 3gbs, azul, rede: rede 
on-board 8111f gigabit LAN, 
audio: audio on-board com 8 
canais com codec de alta 
definição, portas no painel: 
1x ps2 teclado (roxo), 1x ps2 
mouse (verde), 1 saída d-sub, 
1 porta LAN (rj45), 4 portas 
usb 2.0, 3 entradas de áudio Unid 50   8 2 20 15 3 2 

067 

PLACA-MÃE p/ Intel LGA 
1151 informações técnicas: 
características: Marca: MSI, 
Modelo: H110M PRO-VH 
PLUS Especificações: CPU - 
Suporta processadores 
Genius Intel Core i3 / i5 / i7 
da 6ª geração e 
processadores Intel Pentium 
e Celeron para, Socket 
LGA1151 Chipset  - Intel 
H110 Memória; 2 slots de 
memória DDR4, suporta até 
32 GB, Suporta DDR4 2133 
MHz, Arquitetura de 
memória de canal duplo, 
Suporta memória não; ECC, 
sem buffer, Suporta perfil de 
memória Extreme Intel 
(XMP), Suporte Hyper DIMM 
está sujeito a as 
características físicas das 
CPUs individuais, DDR4 2133 
MHz e módulos de memória 
superiores só serão 
executados no máximo de 
DDR4 2133 MHz no modo Unid 30   7   12 9 1 1 
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XMP devido à limitação do 
chipset Intel® 

068 

PROCESSADOR CORE I3 - 
2100 3.10GHZ 3MB LGA1155 
BOX - Informações técnicas: 
características: i3-2100 box, 
modelo: bx80623i32100, 
plataforma: LGA 1155, 
núcleo: Sandy bridge, dual 
core clock interno: 3.10ghz, 
cache l2: 2x 256kb, cache l3: 
3mb Unid 20   3 1 8 6 1 1 

069 

ROTEADOR 150MBPS - 
informações técnicas: - 
frequência de alcance: 2.4 
GHZ, alcance de transmissão 
wireless: 20db, tecnologia de 
modulação: dbpsk, dqpsk, 
cck, ofdm, 16-qam, 64-qam - 
antena: 5dbi Unid 60   9 3 24 18 3 3 

070 

ROTEADOR 300MBPS - 
informações técnicas: 
hardware: interface: 4 portas 
LAN 10/100mbps; 1 porta 
wan 10/100mbps, botões: 
botão liga/desliga o wireless, 
botão liga/desliga wps, botão 
liga/desliga para energia, 
fonte de alimentação 
externa: 9vdc / 0.6a, padrões 
wireless: ieee 802.11n, ieee 
802.11g, ieee 802.11b, 
antena: três (3) antenas 
onidirecionais destacáveis de 
3dbi; - dimensões (l x c x a): 
200 x 140 x 28mm (7,9 x 5,5 
x 1,2 pol), wireless: 
frenquência: 2,4 a 2,4835 
ghz, taxa de sinal: 11n: até 
300mbps (dinâmico) / 11g: 
até 54mbps (dinâmico) / 11b: 
até 11mbps (dinâmico), eirp: 
<20dbm(eirp), funções 
wireless: ativa/desativa rádio 
wireless, bridge WDS, WMM, 
estatísticas, segurança 
wireless: WEP /  WPA / 
wpa2,wpa-psk / wpa2-psk 
64/128/152bits Unid 100   15 5 40 30 5 5 
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071 

ROTEADOR WIRELESS 
GIGABIT. Especificações 
Técnicas : Dual Band 
2,4/5Ghz 4 Ant EC230-G1 
Recurso de hardware; - 
Portas Ethernet Portas LAN 
de 4 * 10/100 / 1000Mbps, 
porta WAN de 1 * 10/100 / 
1000Mbps; Botão Botão de 
reinicialização, botão liga / 
desliga, botão liga / desliga 
WPS / Wi-Fi Antena: 4 
antenas externas, 1 antena 
interna; Fonte de energia 
externa 12V / 1A; Dimensões 
(L x P x A) 230 × 144 × 35 mm 
(9,1 × 5,7 × 1,4 pol.); Padrões 
sem fio IEEE 802.11ac / n / a 
5GHz, IEEE 802.11b / g / n 
2.4GHz; Passagem de VPN 
PPTP, L2TP, IPSec Recurso 
sem fio. Frequência 2.4GHz e 
5GHz Taxa de sinal 5GHz: até 
867Mbps 2.4GHz: até   
450Mbps. Função sem fio 
Ativar / desativar rádio sem 
fio, ponte WDS, WMM, 
programação sem fio, 
estatísticas sem fio, modo 
AP; Segurança sem fio 
Criptografia WEP de 64/128 
bits, WPA / WPA2, WPA-PSK 
/ WPA2- PSK; DHCP Servidor, 
Lista de Clientes DHCP, 
Reserva de Endereço Unid 20   3 1 8 6 1 1 

072 

SSD  128GB - informações 
técnicas: Tamanho: 2.5 
Polegadas Capacidade: 
128Gb; Interface: SATA Rev. 
3.0 (6Gb/s); Compatibilidade: 
Versão anterior SATA Rev. 
2.0 Leitura Máximo: 
500M/Bs; Gravação Máximo: 
350MB/s; Velocidade: 10x 
mais rápido do que um disco 
rígido de 7200RPM Unid 100   15 5 40 30 5 5 

073 

SSD  240GB. informações 
técnicas: Tamanho: 2.5 
Polegadas Capacidade: 
240Gb Interface: SATA Rev. 
3.0 (6Gb/s) Compatibilidade: 
Versão anterior SATA Rev. Unid 60   9 3 24 18 3 3 
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2.0 Leitura Máximo: 
500M/Bs - Gravação 
Máximo: 350MB/s 
Velocidade: 10x mais rápido 
do que um disco rígido de 
7200RPM 

074 

SSD  480GB - informações 
técnicas: Tamanho: 2.5 
Polegadas Capacidade: 
480Gb Interface: SATA Rev. 
3.0 (6Gb/s); compatibilidade: 
Versão anterior SATA Rev. 
2.0 Leitura Máximo: 
500M/Bs; Gravação Máximo: 
350MB/s; Velocidade: 10x 
mais rápido do que um disco 
rígido de 7200RPM Unid 60   9 3 24 18 3 3 

075 

SWITCH - 16 PORTAS - 
informações técnicas: - 
consumo de energia 
inteligente: detecta qual 
porta do switch pode 
permanecer em standby e 
ajusta a potência de acordo 
com o comprimento do cabo, 
16 portas n-way 10/100 
mbps com negociação de 
velocidade automática, 
integração de dispositivos de 
rede e compartilhamento do 
acesso à internet, qos para 
priorização do tráfego de 
dados, voz e vídeo, 
instalação simples e rápida 
(plug & play), gabinete 
desktop para utilização em 
mesa ou parede, painel 
frontal com leds indicadores, 
auto mdi/mdi-x para 
detecção automática do 
padrão do cabo, 
normal/crossover), fonte de 
alimentação bivolt 
automática, taxa de 
transferência de até 200 
mbps, full duplex e flow 
control ieee802.3x, 
interligação de 
computadores, atas, 
telefones IP e outros 
dispositivos de rede, chipset 
realtek® Unid 40   6 2 16 12 2 2 
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076 

SWITCH - 24 PORTAS - 
informações técnicas: - 
consumo de energia 
inteligente: detecta qual 
porta do switch pode 
permanecer em standby e 
ajusta a potência de acordo 
com o comprimento do cabo, 
24 portas n-way 10/100 
mbps com negociação de 
velocidade automática, 
integração de dispositivos de 
rede e compartilhamento do 
acesso à internet, qos para 
priorização do tráfego de 
dados, voz e vídeo, 
instalação simples e rápida 
(plug & play), gabinete 
desktop para utilização em 
mesa ou parede, painel 
frontal com leds indicadores, 
auto MDI/MDI-X para 
detecção automática do 
padrão do cabo, 
normal/crossover), fonte de 
alimentação bivolt 
automática, taxa de 
transferência de até 200 
mbps, full duplex e flow 
control ieee802.3x, 
interligação de 
computadores, atas, 
telefones IP e outros 
dispositivos de rede, chipset Unid 40   6 2 16 12 2 2 

077 

Teclado e mouse Sem Fio  -  
informações técnicas; Tipo 
de conexão: Protocolo não 
unifying (2.4GHz) com 
receptor Nano USB; Alcance 
sem fio: 10 metros (33 pés); 
Criptografia sem fio Padrão 
de criptografia avançado de 
128 bits (AES) entre 
dispositivos e receptor. Unid 130   20 5 52 39 7 7 

078 

TECLADO USB - informações 
técnicas: teclado PS/2 
preto/branco, comprimento 
do cabo: 1,25m Unid 200   30 10 80 60 10 10 

079 WEB CAM c/microfone 3808 
PT Unid 20   3 1 8 6 1 1 

080 Cartucho original HP cb335wl 
(74a preto) Unid 100   15 5 40 30 5 5 
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081 Cartucho original HP cb337wl 
(75a color) Unid. 100   15 5 40 30 5 5 

082 Cartucho original HP cc653al 
(901 preto) Unid. 120   18 6 48 36 6 6 

083 Cartucho original HP cc656al 
(901 color) Unid. 120   18 6 48 36 6 6 

084 Cartucho original HP 
ch563hb (122xl preto) Unid. 120   18 6 48 36 6 6 

085 Cartucho original HP 
ch564hb (122xl color) Unid. 120   18 6 48 36 6 6 

086 Cartucho original HP cz103ab 
(662 preto) Unid 100   15 5 40 30 5 5 

087 Cartucho original HP cz104ab 
(662 color) Unid 100   15 5 40 30 5 5 

088 Cartucho original HP f6v28ab 
(664 color) Unid 100   15 5 40 30 5 5 

089 Cartucho original HP f6v29ab 
(664 preto) Unid 100   15 5 40 30 5 5 

090 
Toner compatível para 
impressora Brother tn1060, 
tn410, tn450, tn650, tn750 Unid 200   30 10 80 60 10 10 

091 

Toner compatível para 
impressora HP ce278a, 
q2612a, cb435a, cb436a, 
ce285a Unid 500   75 25 200 150 25 25 

092 

Toner compatível para 
impressora Kyocera tk18, 
tk1112, tk1120, tk1147, 
tk137 Unid 250   39 12 100 75 12 12 

093 

Toner compatível para 
impressora Samsung d101s, 
d104s, d105s, d119s, scx-
4200 Unid 200   30 10 80 60 10 10 

094 

Toner Kyocera TK-1122 p/ 
FS-1060DN FS-1025 FS-
1125MFP, rendimento 3.000 
páginas. Original do 
fabricante. Unid 75   15 4 30 22 4   

095 
Toner original para 
impressora Brother tn1060, 
tn410, tn450, tn650, tn750 Unid 180   27 9 72 54 18   

096 

Toner original para 
impressora HP ce278a, 
q2612a, cb435a, cb436a, 
ce285a Unid 130   20 7 52 39 12   

097 

Toner original para 
impressora kyocera tk18, 
tk1112, tk1120, tk1147, 
tk137 Unid 150   47   52 39 12   

098 Toner original para 
impressora Samsung d2070, Unid 150   47   52 39 12   
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d4521, d2165, m2020 

099 
Toner para impressora HP 
1020 (2612A). Original do 
fabricante. Unid 100   20 5 40 30 5   

100 

Toner para impressora 
Laserjet HP P1005 PRETO - 
HP CB435. Com Rendimento 
de 1.500 páginas. Original do 
fabricante. Unid 100   25   40 30 5   

101 

TONER TK-3122 P/ KYOCERA 
FS-4200 M3550, rendimento 
21.000 páginas. Original do 
fabricante. Unid 50   13   20 15 2   

102 

Toner TN 720 ou TN 3472, 
para impressoras Brother 
DCP 8157, com rendimento 
de até 8000 páginas. Original 
do fabricante. Unid 100   15 5 40 30 5 5 

103 

Toner TN 880 ou TN 3472, 
para impressoras Brother 
DCP L5652/MFC L5902, com 
rendimento de até 12000 
páginas. Original do 
fabricante. Unid 100   15 5 40 30 5 5 

104 

TONNER - Cartucho de Toner 
Compatível Brother TN-3472 
TN-3472BR utilizado nos 
seguintes modelos de 
equipamentos: HLL5102DW 
HLL5102 L5102 5102 
5102DW, DCPL5652DN 
DCPL5652 L5652 5652 
5652DN, DCPL5502DN 
DCPL5502 L5502 5502 
5502DN, MFCL6702DW 
MFCL6702 L6702 6702 
6702DW, HL-L6402DW 
HLL6402DW HLL6402 L6402 
6402 6402DW, HL-L6202DW 
HLL6202DW HLL6202 L6202 
6202 6202DW, HL-L5202DW 
HLL5202DW HLL5202 L5202 
5202 5202DW, DCP-L5602DN 
DCPL5602DN DCPL5602 
L5602 5602 5602DN, MFC-
L5802DW MFCL5802DW 
MFCL5802 L5802 5802DW 
5802, MFC-L6902DW 
MFCL6902DW MFCL6902 
L6902 6902 6902DW, MFC- Unid 100   15 5 40 30 5 5 
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L5902DW MFCL5902DW 
MFCL5902 L5902 5902 
5902DW, MFC- L5702DW 
MFCL5702DW MFCL5702 
L5702 5702 5702DW, HL-
L5102DW. Produto 
compatível com o original, 
qualidade semelhante do 
cartucho original 

105 

TONNER - Cartucho de Toner 
HP 283, também chamado 
de HP 83A, CF283A, 283a 
Compatível é um Produto 
100% Novo. Com rendimento 
médio de 1.500 impressões 
com cobertura de 5% para 
folhas A4. Sua utilização é 
feita nas seguintes 
impressoras: Multifuncional 
HP M125, Multifuncional HP 
M201, Multifuncional HP 
M225, Multifuncional HP 
M127FN, Multifuncional HP 
M127FW Unid 100   15 5 40 30 5 5 

106 

TONNER - Cartucho de Toner 
HP CE285A Compatível. 
Produto novo. Com 
rendimento médio de 1.800 
impressões com cobertura 
de 5% para folhas A4. Para 
uso em: Impressora HP P 
1102, HP P 1102W, HP M 
1130, HP M 1132, HP M 
1210, HP M 1212, HP M 1217 Unid 100   15 5 40 30 5 5 

107 

TONNER - Cartucho Toner 
Compatível Brother TN 2370, 
TN 2340, TN 660 para 
utilização nos seguintes 
modelos de equipamentos 
Brother HL-L2320D 
HLL2320D L2320 2320D 
2320, HL-L2360DW 
HLL2360DW L2360 2360DW 
2360, MFC- L2720DW 
MFCL2720DW L2720DW 
2720DW 2720, MFC-
L2740DW MFCL2740DW 
L2740DW 2740DW 2740, 
MFC-L2700DW 
MFCL2700DW L2700DW 
2700DW 2700, DCP-
L2520DW DCPL2520DW Unid 100   15 5 40 30 5 5 
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L2520DW 2520DW 2520, 
DCP- L2540DW DCPL2540DW 
L2540DW 2540DW 2540. 
Toner com qualidade de 
impressão semelhante ao 
cartucho original 

108 
Antivírus (Licença de Uso 
com Validade de 01  (Um) 
Ano) - Pacote com 01 Licença Unid 40   6 2 16 12 2 2 

109 

Antivírus (Licença de Uso 
com Validade de 01  (Um) 
Ano) - Pacote com 03 
Licenças Unid 20   5   5 8 2   

110 

Antivírus (Licença de Uso 
com Validade de 01  (Um) 
Ano) - Pacote com 10 
Licenças Unid 20   5   5 8 2   

111 
LICENÇA DE USO PACOTE 
OFFICE 2021 365 HOME 
64BITS Unid 30   5 1 10 10 2 2 

112 
LICENÇA DE USO SISTEMA 
OPERACIONAL WINDOWS 10 
64BITS Unid 30   5 1 10 10 2 2 

 

16. DO CONTRATO: 

16.1 O contrato, obedecerá as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, e estará vinculado 
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da empresa licitante vencedora 
em cumprir todas as obrigações e condições especificadas neste Termo de Referência. 

16.1.1. Em conformidade com o Art. 64 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
devidamente fundamentado no Art. 9º da Lei nº 10.520/02, a administração convocará a 
empresa detentora do registro de preços, para assinatura do termo de contrato, a qual terá 
o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, para celebração do contrato. 

16.1.2. O prazo de convocação estipulado no item 16.1.1 poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

16.2. O presente Termo de Referência, Edital e seus anexos, bem como a proposta da empresa 
licitante vencedora do certame, farão parte integrante do contrato, independente de transcrição. 

16.3. O contrato poderá ser alterado nos termos do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, mediante as devidas justificativas. 

16.4. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela contratante, independentemente 
de qualquer notificação ou interpelação judicial desde que a contratada deixe de cumprir com 
quaisquer das Cláusulas do Contrato, além de ficar sujeita às penalidades previstas na Lei nº 
8.666/93 e no edital desta licitação. 

16.5. O contrato terá vigência de acordo com as condições estabelecidas na minuta do contrato, 
podendo ser celebrado a qualquer tempo durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
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17. FORMA DE PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o fornecimento dos produtos, 
mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator 
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de 
regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de 
Negativa, de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, 
conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Certidão Negativa de Débitos, 
ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da 
empresa licitante; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à 
Dívida Ativa do Estado; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da 
empresa licitante; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à 
Dívida Ativa do Município; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS  CRF, emitido pela 
Caixa Econômica Federal  CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com 
efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. O pagamento será efetuado 
diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta. 

17.2 O pagamento será feito em favor da empresa(s) registrada(s) na Ata de Registro de Preços, 
devidamente contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do 
Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante. 

17.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria Requisitante, 
acompanhada das Certidões listadas no subitem 17.1, acima. 

17.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo 
Recebimento. 

17.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde 
que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

17.6 Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, 
inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária. 

17.7 A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada. 

17.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos 
pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da 
nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

em que: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 VP = Valor da parcela em atraso. 
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = 0,00016438 

i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

17.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante 
sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 17.8. 

17.10. O Cronograma de desembolso será realizado mediante o fornecimento do objeto, devendo 
ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes no item 17 deste Termo. 

 

18. GARANTIA DOS PRODUTOS: 

18.1. Os equipamentos apresentados no Termo de Referência deverão ter a garantia de no 
mínimo 1 (um) ano a contar da data do recebimento definitivo pela contratante. 

 

19. DAS SANÇÕES: 

19.1. O licitante ou Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de 
registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 
e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Municipal, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 

19.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e 
quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

19.2.1 Multa de: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de 
atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 
quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá 
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 
15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou 
com prazo de garantia inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a 
critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na 
entrega do            
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19.2.1., ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida. 

19.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município de Lagoa do 
Mato  MA, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são 
independentes e a aplicação de uma não exclui as demais. 

19.4 As multas previstas neste Edital, serão descontadas após regular processo administrativo, 
dos pagamentos devidos pela Contratante. 

19.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas 
forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da 
notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, 
sob pena de cobrança judicial. 

19.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 
condições especificados no § 1º do Art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os 
atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

19.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e 
encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento 
comprobatório do alegado pela Contratada. 

19.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 
e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei. 

19.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do 
direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais. 

19.10. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
Contratada, amigável ou judicialmente. 

19.11. Nenhum pagamento será feito à empresa detentora do Registro, antes de pagas ou 
relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas. 

 

20. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

20.1. A aquisição do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão designada 
para esse fim. 

20.1.1 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, na vigência do 
Art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

20.2 À comissão ou servidor designado compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a 
execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que 
surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, 
ou problemas observados, conforme prevê o Art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações 
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posteriores. 

20.3 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos 
bens, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os produtos fornecidos 
diretamente por servidor designado. 

20.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

20.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o 
acompanhamento e a fiscalização do objeto deverão ser solicitadas à autoridade superior deste 
Município, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

21. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

21.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

 

22. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO: 

22.1. O edital da licitação definirá todas as exigências de habilitação, devidamente regulamentada 
pela legislação vigente, em especial às luz da Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, da Lei nº 
8.666/93 e ulteriores alterações, exigindo principalmente documentação relativa a: 

22.1.1. Habilitação jurídica; 

22.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista; 

22.1.3. Qualificação técnica (conforme disposições contidas no item 10); 

22.1.4. Qualificação econômico-financeira; 

22.1.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 

 

23. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

23.1 O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei Federal nº 10.520/2002, 
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 124/2017, aplicando-se ainda as disposições contidas 
no Decreto Municipal nº 262/2021, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016, subsidiariamente na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações e demais normas pertinentes. 

 

24. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: 

24.1 O presente Termo de Referência esta em consonância com as disposições legais e normativas 
aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da Entidade. Colocamos o presente 
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Termo de Referência a disposição para analise dos interessados 

 

 

 

VALMIR PEREIRA VIANA 
Secretário Municipal de Administração e  Finanças 

 

 

 

À vista das informações contidas nestes autos e com 
observância às normas vigentes, APROVO o presente 
Termo de Referência e AUTORIZO a formalização de 
processo para viabiliza contratação. 

De acordo: 

  

Alexsandre Guimarães Duarte 

Prefeito Municipal 
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021 
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA 

AO 
PREGOEIRO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO 
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021 
OBJETO: Registro de Preços para, eventual e futura, contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o 
fornecimento de equipamentos de informática, suprimentos, softwares e recargas de interesse 
desta Administração Pública Municipal, conforme as especificações, quantidades e condições 
contidas no Termo de Referência, Anexo I do presente Edital 
 
 
Prezados Senhores. 
 
 
 

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do PREGÃO 
(ELETRÔNICO) Nº 004/2021, cujo objeto é a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o 
fornecimento de materiais de consumo em geral (expediente, higiene, limpeza geral, copa e 
cozinha, etc.), destinados a atender a demanda operacional deste Poder Executivo Municipal, de 
interesse desta Administração Pública, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital 
- Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, 
passamos a formular a seguinte proposta: 
 

1. PROPONENTE 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Valor Total da Proposta: R$..............(.................................... ) 

 
PLANILHA DA PROPOSTA 

(ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS). 
 
 

Itens Descrição Marca Unid. Quant. 
Preço r$ 

Unit. R$ Total R$ 
    
    
    

 

2. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda 
nacional (Real  R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, 
comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação. 

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos 
serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que 
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conhecemos e aceitamos em todos os seus termos. 

4. O prazo de validade desta proposta é de          ( ), dias, contados da 
data de abertura, conforme previsto no Edital do Pregão (Eletrônico) n°. 004/2021. 

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo   máximo   de    
  (   ), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no 
todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações 
exigidas no Anexo I  Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo 
de até    ( ), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, 
sem qualquer custo para a Contratante. 

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os 
pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. , AGÊNCIA N°.  
 , BANCO , em nome de . 

8. Informamos que o Representante que assinará a o(s) Contrato(s), será 
o Srº.   , Portador do RG, sob o n° _______, e CPF n°, com residência na . 
 
 
 
 

(local e data) 
 
 

(Nome e assinatura do responsável da empresa) 
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021 

ANEXO III 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 016/2021 
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº    
 

 
 
Aos             dias do mês de do ano de 2021, o MUNICIPIO DE 

LAGOA DO MATO-MA, inscrito no CNPJ n° 01.613.315/0001-77, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, com sede na Praça 10 de Novembro, s/n  centro  Lagoa do Mato, 
neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração e Finanças, Srª. ____, 
portadora da cédula de identidade nº e CPF nº , resolve registrar os 
preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021, sob o 
regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de 
pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de materiais de consumo em geral (expediente, higiene, 
limpeza geral, copa e cozinha, etc.), destinados a atender a demanda operacional deste Poder 
Executivo Municipal, de interesse desta Administração Pública, a teor do disposto na Lei nº 
10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 124/2017, Decreto Municipal nº 262/2021, , 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 
123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as 
disposições a seguir: 
 
1. FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS: 
 
Nome empresarial: 
CNPJ nº: 
Endereço: 
(DDD) Telefone: (DDD) Fax:    
E-mail: 
Representante legal: 
CPF nº: 

Item Especificação Unid. Marca Quant. P. Unitário 
Registrado (R$) 

P. Total 
Registrado (R$) 

   
   

1.1. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer 
os produtos, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata. 

 
 
2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 

2.1 O ajuste com fornecedor registrado será formalizado pela Contratante, mediante assinatura 
de Termo de Contrato ou instrumento equivalente, observadas as disposições contidas no Edital 
do Pregão (Eletrônico) n° 004/2021. 
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2.2 O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato ou 
documento equivalente, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão 
(Eletrônico) n° 004/2021. 

2.3 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de 
publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua 
validade, dentro dos quantitativos estimados. 

2.4 A entrega do(s) item(s) deverá ser efetuada após a respectiva assinatura do contrato ou 
documento equivalente. 

 
 
3. DA VALIDADE DA ATA 

3.1 A validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura, e conseqüente publicação na imprensa oficial. 

 
 
4. DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

4.1 A Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços 
praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento. 

4.2 Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea   inciso II 
do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no 
mercado sofrerem redução. 

4.3 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, a 
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório. 

4.4 A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração 
requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. 

4.5 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, 
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da 
elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão. 

4.6 Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos 
comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, 
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 

4.7 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão 
dos valores pactuados. 

4.8 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente 
comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o 
fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado. 

4.9. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
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4.10 Na hipótese do subitem anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando 
igual oportUnidade de negociação. 

4.11 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; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportUnidade de negociação. 

4.12 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. 

 

5. DOS USUÁRIOS 

5.3.1 Nos termos do Decreto Muinicipal nº 262/2021, desde que devidamente justificada 
a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, de acordo com as condições e as regras 
estabelecidas na legislação aplicável à matéria. 

5.3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica 
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade 
e a economicidade para a administração da utilização da ata de registro de preços; 

5.3.1.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não 
excederá, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

5.3.1.3. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão 
gerenciador. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de 
vigência da ata. 

5.3.1.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgãos ou entidade, a 50% (cinqüenta por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

5.3.2 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os produtos registrados dos 
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios 
legais para adquiri-los, observado o disposto neste edital e seus anexos. 

5.3.3 É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência 
de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 5.3.2, do processo específico 
para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado. 
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6. DO CANCELAMENTO 

6.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando: 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do 
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços; 

b) não assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/93, 
ou no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

e) forem observadas razões de interesse público, nos termos do Art. 78, inciso XII, da 
Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovadas; 

6.2. O               
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

6.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor 

 
 
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 As condições gerais do fornecimento dos bens, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do(s) fornecedor(es) registrado(s), 
sanções e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência. 

7.2 As condições de entrega e recebimento, faturamento, pagamento, garantia, penalizações e 
sanções, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, e outras expressamente 
relacionadas no Edital do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021 e seus Anexos, constante do 
Processo Administrativo nº 013/2021 integram a presente Ata de Registro de Preços, 
independentemente de sua transcrição. 

 
 
8. DA DIVULGAÇÃO E ASSINATURA 

8.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do 
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

8.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 
demais Órgãos participantes (se houver). 



 

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato  CNPJ nº 01.613.315/0001-77 
Praça 10 de Novembro, s/n  centro  Lagoa do Mato  E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com   

 

9. DO FORO 

9.1 Fica eleito o Foro do Município de Passagem Franca - Estado do Maranhão, para dirimir as 
questões que possam advir do presente compromisso. 
 

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente 
instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor. 
 

 
Lagoa do Mato/MA, de de 2021 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE XXXXXXX 
PORT.: XXXXX 

 DETENTORA DO REGISTRO: 
................... 

CNPJ nº: 
Nome : Cargo : 

R.G. : 
 
TESTEMUNHAS : 

1)    
CPF:    
 

2)    
CPF:    
 
 
 
 

 
Esta Minuta desta Ata de Registro de Preços se 
encontra examinada e aprovada por esta Assessoria 
Jurídica. 

 
Em: ___-___-______. 

________________________ 
Assessora Jurídica 
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ANEXO DA ATA DO SRP Nº xxxxx 

CADASTRO DE RESERVA DAS EMPRESAS LICITANTES 

 
Aceitam cotar os bens ou serviços objeto desta Ata de Registro de Preços com preços iguais ao do 
licitante vencedor do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021, da Prefeitura Municipal de Lagoa do 
Mato, Estado do Maranhão, na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores: 
 

Fornecedor CNPJ Endereço Representante 
Informações para Contato 

(e-mail, telefone, etc) 
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021 ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 
Processo Administrativo nº ............ 
CONTRATO Nº .......... 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXX 
E A EMPRESA XXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 

 

O MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 
01.613.315/0001-77, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de   , 
com sede na  , Lagoa do Mato, Maranhão, neste ato representada pelo(a) Sr°(ª). , 
Secretário(a) Municipal de   , inscrito no CPF nº e portador do RG n°   , e 
SECRETARIA MUNICIPAL DE , neste ato representada pelo  Secretário Municipal de , Srº(ª)
  , inscrito no CPF nº    , e portador do RG nº.  , 
doravante denominados CONTRATANTE, e a empresa  , inscrita no C.N.P.J sob o n.º 
 , com sede na , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu 
representante legal, Srº , R.G. n.º  , C.P.F. n.º , têm, entre si, ajustado o 
presente CONTRATO Nº  , decorrente do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021, 
formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 016/2021, submetendo-se às cláusulas e 
condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei 
Complementar nº 123/06 e demais normas pertinentes à espécie. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços para, eventual e futura, 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de equipamentos de informática, 
suprimentos, softwares e recargas de interesse desta Administração Pública Municipal, 
conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo I 
do presente Edital, na modalidade Pregão (Eletrônico) n° 004/2021, e em conformidade com a 
proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  DO VALOR 

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$ ...............), conforme planilha abaixo: 

 
Item 

 
Descrição 

 
Und 

 
Quant 

Preço R$ 
Unitário Total 

01 ................     
VALOR TOTAL R$.............  

 

CLÁUSULA TERCEIRA  DA VINCULAÇÃO 

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:  
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I  Edital do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021; 

II  Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;  

III  Ata de Registro de Preços nº ......./20..... 

 

CLÁUSULA QUARTA  DA VIGÊNCIA 

4.1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até de ............... 
de ( ). 

 

CLÁUSULA QUINTA  DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1. O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei n° 8.666/93. 

5.2. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos, serão realizados ao longo da vigência do 
presente contrato. A cada solicitação, será formalizada a Ordem de Fornecimento, a ser 
encaminhada à CONTRATADA por meio de fax ou outro meio, onde estarão detalhados os 
produtos e quantidades para a entrega. 

5.3. A quantidade prevista na cláusula segunda é estimada para o período de vigência do 
presente contrato, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de adquirir, em cada item, o 
quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o 
item específico. 

5.4. O objeto deste contrato deverá ser entregue pela CONTRATADA, de forma parcelada, no 
prazo e demais condições previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão nº 
004/2021, parte integrante do presente instrumento de contrato. 

5.5. A entrega será feita de forma parcelada, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da 
data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos), nos 
endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de 
fornecimento, tudo por conta do fornecedor. 

5.6. O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega e, definitivamente, no prazo 
máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e 
do quantitativo dos produtos entregues. Constatado o fornecimento incompleto, vício do objeto 
entregue em desacordo com o especificado no edital do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021, a 
Contratada será convocada para substituir ou complementar os produtos danificados ou 
defeituosos no prazo previsto no termo de referência, a contar da data da devolução, sem 
qualquer ônus ao Contratante. 

5.7. Demais condições de entrega e recebimento dos produtos estão previstas no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital da licitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA  DA FISCALIZAÇÃO: 

6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela 
CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
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7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo 
dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, 
acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: 
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e 
C  F   D  A   U   P  emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Federal e INSS, conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); 
Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado 
do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa 
do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a 
regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede 
da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão 
Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, 
expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade 
de Situação do FGTS  CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal  CEF; Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior 
do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O 
pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta. 

7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua 
conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria 
Requisitante. 

7.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, 
acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula. 

7.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo 
Recebimento. 

7.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, no 
prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, 
sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária. 

7.7. A Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada. 

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais 
pertinentes, conforme Art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93. 

7.9 - Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma 
da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

 -rata  em relação ao atraso verificado. 

7.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem 
Bancária, no Banco xxx, nº..., Conta Corrente nº..., Agência nº... em nome de ....... 

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser 
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efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento 
estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros. 

 

CLÁUSULA OITAVA  DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA: 

8.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos 
pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da 
nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

em que: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = 0,00016438 

i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante 
sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO: 

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irreajustáveis, 
ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS: 

10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo- se 
a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que 
onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas. 

10.2 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá 
restabelecer a relação pactuada, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da 
contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, classificada conforme 
dotação orçamentária abaixo especificada: 
0201  GABINETE DO PREFEITO: 
04.122.0031.1005  Reequipar e Modernizar as Instalações do Gabinete 
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4.4.90.52  Equipamentos e Material Permanente 
04.122.0384.2003  Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito 
3.3.90.30.00  Material de Consumo 
 
0301  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
04.122.0384.2006  Manut. das Atividades da Secretaria de Administração 
3.3.90.30.00  Material de Consumo 
04.126.0384.2009  Manutenção e funcionamento dos Serviços de Informática  
4.4.90.52.00  Equipamentos e Material Permanente 
 
0401  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.122.0384.1012  Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Educação 
4.4.90.52.00  Equipamentos e Material Permanente 
12.122.0384.2055  Manut. das Atividades da Secretaria de Educação 
3.3.90.30.00  Material de Consumo 
 
0402  FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
12.361.0214.1053  Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Fundamental 
4.4.90.52.00  Equipamentos e Material Permanente 
12.361.0381.2018  Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00  Material de Consumo 
 
0403  MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  MDE 
12.361.0031.1017  Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental 
4.4.90.52.00  Equipamentos e Material Permanente 
12.361.0381.2023  Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00  Material de Consumo 
 
0501  - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.126.0047.1050  Informatização da Secretaria Municipal de Saúde 
4.4.90.52.00  Equipamentos e Material Permanente 
10.122.0384.2053  Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00  Material de Consumo 
 
0502  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0031.1039  Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00  Material de Consumo 
10.301.0355.2050  Manut. do Programa Saúde da Família - PSF 
10.301.0355.2118  Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde  PACS 
10.301.0355.2119  Manut. do Programa Piso de Atenção Básica  PAB FIXO 
10.302.0355.2125  Manut. do Hospital Municipal 
4.4.90.52.00  Equipamentos e Material Permanente 
 
0601  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 
08.122.0384.1058  Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria de Assistência Social 
4.4.90.52.00  Equipamentos e Material Permanente 
08.122.0384.2062  Manut. das Atividades Gerais da Secretaria de Assistência Social 
3.3.90.30.00  Material de Consumo 
 
0602  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08.244.0105.1090  Aquisição de equipamentos do Centro de Referência de Assistência Social  CRAS 
4.4.90.52.00  Equipamentos e Material Permanente 
08.244.0105.2134  Manut. das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social  CRAS 
3.3.90.30.00  Material de Consumo 
 
0701  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
15.122.0031.1014 Reequipar e modernizar as instalações da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
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4.4.90.52.00  Equipamentos e Material Permanente 
04.122.0384.2077  Manut. das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
3.3.90.30.00  Material de Consumo 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  DA VALIDADE DOS PRODUTOS: 

12.1. O prazo de validade dos Produtos entregues, que não tiverem prazo de valiadade definidos 
pelo fabricante, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do 
objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente 
comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem. 

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, 
pelo prazo de validade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

13.1 Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência 
do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021 e na Ata de Registro de Preços nº ......./20.....: 

13.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de 
Referência, não podendo nunca ser inferior a esta; 

13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas; 

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador 
da Ata, relacionados com as características dos produtos; 

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de 
Fornecimento, os produtos, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do 
prazo de entrega estabelecido; 

13.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos 
necessários; 

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que 
deverá responder pela fiel execução do Contrato; 

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos 
e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual; 

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência 
da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da 
fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE. 

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da 
CONTRATADA, esta pagará a CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o 
pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitido pelo Gestor 
do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades 
constantes do instrumento convocatório e do contrato. 

13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do 
objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, 
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total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e 
recusar os produtos empregados que julgar inadequados; 

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à 
CONTRATANTE para pagamento; 

13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido 
neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE; 

13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a 
CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência 

13.1.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for 
o caso; 

13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados: 

a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a 
Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência; 

b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de 
habilitação exigidas no edital; 

c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro 
de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador. 

13.1.15. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim 
de comprovar a qualidade do produto contratado. A DETENTORA DO REGISTRO deverá arcar 
com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os 
laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando 
o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas 
pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a 
inutilização nos termos legais. 

13.1.16. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de 
Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, 
dentro do prazo de entrega estabelecido; 

13.1.17. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, 
seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver. 

13.1.18. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e 
exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do 
INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as 
características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens 
unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, 
manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, 
contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita 
utilização dos mesmos. 

13.1.19. A detentora do registro de preços estará obrigada a atender a todos os pedidos 
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efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento 
decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência. 

13.1.20. A detentora do registro de preços estará obrigada a comparecer, sempre que 
solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de 
reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações. 

13.1.21. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de uso/consumo e 
aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria Requisitante, em estrita 
observância das especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado da respectiva 
fatura (Nota Fiscal) constando detalhadamente as especificações técnicas do produto; 

13.1.22. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Contratante, 
inerentes ao objeto da presente aquisição; 

13.1.23. Comunicar a secretaria requisitante, no prazo Maximo de 48 (quarenta e oito) 
horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

13.1.24. Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição; 

13.1.25. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou na minuta de contrato; 

13.1.26. Assumir o ônus e responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, prestação da garantia e qualquer outra(s) contribuição(ões) tributaria(s), fiscal(is) e 
de logística que incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 

13.1.27. Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação nos desempenhos 
de suas atividades de rotinas. 

13.1.28. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e 
no edital da licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

14.1. Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo 
de Referência, do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 
....../20.....: 

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos; 

14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as 
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, 
nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários; 

14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas; 

14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais 
cabíveis; 
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14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios 
estabelecidos no Termo de Referência; 

14.1.6. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade 
com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO; 

14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das 
especificações constantes na proposta da CONTRATADA; 

14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA 
dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato; 

14.1.9. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 
fornecimento dos produtos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES: 

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de 
preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 
legais. 

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e 
quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

I- Multa de: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso 
na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto 
dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a 
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou 
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade 
inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não- aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 
parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do 
           I  ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 
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15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Lagoa do Mato poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são 
independentes e a aplicação de uma não exclui as demais. 

15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, 
dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE. 

15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas 
forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da 
notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, 
sob pena de cobrança judicial. 

15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 
condições especificados no § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, sendo considerados injustificados os 
atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e 
encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento 
comprobatório do alegado pela Contratada. 

15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportUnidade de ampla defesa 
e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei. 

15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do 
direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais. 

15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo 
ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  DA RESCISÃO 

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos Arts. 
77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências contratuais previstas no mesmo instrumento 
legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe. 

16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79,  da 
Lei nº 8.666/93. 

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos 
previstos nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA  DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 004/2021 e neste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS: 

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes 
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deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a 
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 
004/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 
262/2021, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços 
da empresa vencedora passa a integrar este contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através 
de protocolo. 

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA  DA PUBLICAÇÃO: 

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo 
ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA  DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE  INSTRUMENTO: 

23.1 Em conformidade com o Art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será 
efetuada na imprensa oficial (Art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º 
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

24.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, e demais diplomas 
legais pertinentes. 

24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Passagem Franca-MA, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
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E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de 
igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas. 

 

LAGOA DO MATO (MA), .......... de ....................... de ........ 

 

(..................................) 
CONTRATANTE 

 (.................................) 
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
 
01  CPF N°   
 
 
02.  CPF N°   
 
 
 
 

Esta Minuta de Contrato encontra-se examinada e 
aprovada por esta Assessoria Jurídica. 

 
Em: ___-___-______. 

________________________ 
Assessora Jurídica 

 


