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EDITAL DE LICITAÇÃO 

SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 9/2020-013-PMJ 

 

 

 

O Município de JACUNDÁ - PA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, tornam 

público aos interessados que na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará 

realizar licitação na modalidade SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - Pregão Presencial, do 

tipo MENOR PREÇO por ITEM, conforme condição que trata do objeto, mediante as condições 

estabelecidas no Termo de Referência deste Edital e seus anexos. 

 

 

1. RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA e 

DOCUMENTAÇÃO 

 

 

LOCAL: Rua Pinto Silva, s/n, Centro Administrativo, CEP 68-590-000– Jacundá - PA. 

 

 

DIA: 12/05/2020   HORÁRIO: 09h00min 

 
 

1.1 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo endereço e horário estabelecidos no 

preâmbulo deste edital. 

  

I. No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão 

Presencial, com respeito ao (à): 

II. Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste 

Pregão Presencial; 

III. Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes Proposta e Documentação; 

IV. Abertura dos envelopes Proposta e exame da conformidade das propostas; 

V. Divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas; 

VI. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 

VII. Abertura do envelope Documentação da licitante detentora do menor preço e exame da 

habilitação; 

VIII. Devolução dos envelopes Documentação fechados às demais licitantes, após a 

adjudicação do objeto à licitante vencedora; 

IX. Outros que se fizerem necessários à realização deste SRP- Pregão Presencial. 

 

1.2 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a 

sessão, lavradas em ata, ou, ainda, a critério do Pregoeiro, por intermédio de ofício, com 

comprovação de seu recebimento. O resultado final do certame será também divulgado 

mediante ofício ou publicação na imprensa oficial. 

 

1.3 - A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das Condições do Edital e de 

outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas licitantes 
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interessadas em participar do certame, no endereço acima citado ou pelo email: 

jacunda.licita@gmail.com, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida 

no preâmbulo deste Edital para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes 

Proposta e Documentação. 

 

1.4 - A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será comunicada 

mediante ofício, termo de comunicação ou publicação na imprensa oficial. 

 

2. DA LEGISLAÇÃO 

 

2.1 - O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais 

seguintes: 

I. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão Presencial; 

II. Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações; 

III. Lei n.º 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor; 

IV. LC 123/2006, de 14 de dezembro de 2006;  

V. LC 147/2014, de 07 de agosto de 2014;  

VI. Decreto Federal nº 8.538/2015 de 06 de outubro de 2015; 

VII. Instrução Normativa Nº 5, de 25 de maio de 2017; 

VIII. Lei 13.726/2018 – Regulamento as autenticidades e reconhecimento de firmas; 

IX. Demais legislações em vigor e nas exigências deste Edital e seus Anexos. 

 

2.2 - Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, tais 

quais: 

 

I. Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou 

serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e 

lances verbais; 

II. Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 

ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado; 

III. Unidade Gestora - órgão licitador; 

IV. Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o presente Edital e seus elementos 

constitutivos e Anexos; 

V. Licitante vencedora – pessoa Jurídica individual habilitada neste procedimento 

licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado e 

homologado o objeto deste Pregão Presencial. 

 

 

3. CONDIÇÕES DO OBJETO 

 

3.1 - O objeto será SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO 

DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ – PA, 

DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL. 

 

mailto:jacunda.licita@gmail.com
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 3.2 - As quantidades são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, 

devendo ser entregues apenas as quantidades solicitadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUNDÁ, de acordo com a necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de 

compras. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1. - Poderão participar deste SRP-Pregão Presencial quaisquer licitantes que: 

 

I. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão Presencial; 

II. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo - DA 

DOCUMENTAÇÃO. 

III. Será admitida a participação de consórcios, desde que atendidas às condições 

previstas no Art. 33, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 

posteriores, e nas estabelecidas neste Edital. 

IV. Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte que cumpram os requisitos deste edital 

e da Lei Complementar Federal nº 123, de 14/06/2006, e ainda em conformidade 

com o Artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 147/2014, de 07 de agosto de 

2014, 

V. Os itens cujo valor seja de até 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados 

exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

VI. Quando os itens forem acima de 80.000,00 (oitenta mil) a Administração deverá 

garantir em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas 

de pequeno porte. 

 

4.2. Assim, fica estabelecido que todos os itens na condição acima citada, sejam de 

participação exclusiva de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte 
 

4.3. Conforme Art. 8º do Decreto Federal 8.538/2015, caso não haja vencedor para as cotas 

reservadas, estas poderão ser adjudicadas ao vencedor da cota principal ou, diante de sua 

recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da 

cota principal. 

 

5. DO PROCEDIMENTO 

 

5.1 - No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e Equipe de 

apoio iniciarão a sessão recebendo dos interessados os documentos para o credenciamento, 

bem como, os envelopes contendo a proposta e documentos de habilitação, juntamente com as 

declarações exigidas para esse fim.  

 

5.2 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante: 

 

I. Retardatária, a não ser como ouvinte; 

II. Que não apresentar a declaração de habilitação até o termino do credenciamento. 

III. Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das 

propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar 

com a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, ou tenham sido declaradas 
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inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, não tendo sido ainda reabilitadas; 

IV. Empresas sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, e não 

sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

V. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

VI. Empresas que não detenham atividades pertinente e condizente com o objeto.  

 

5.3- Serão aplicadas as penalidades previstas na Condição 37.3 deste Edital à licitante que fizer 

declaração falsa. 

 

5.4- No horário indicado para início do SRP- Pregão Presencial, pretendendo a licitante 

credenciar representante, deverá apresentar o Pregoeiro documento comprovando possuir 

poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a este 

Pregão Presencial. 

 

5.5 - Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante, 

presente ao evento, devidamente credenciado. 

 

5.6- No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a declaração de habilitação e os envelopes Proposta e 

Documentação, em separado, procedendo, em seguida, à abertura dos envelopes Proposta e aos 

seguintes procedimentos: 

 

I. Exame de conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e classificação 

das propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital; 

II. Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço; 

III. Seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 

ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior; 

IV. Havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham 

ofertado o mesmo preço; 

V. Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes 

legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais; 

VI. Início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo 

sucessivo, em valores distintos e decrescentes. 

 

5.7 - Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta, não serão permitidas quaisquer 

retificações que possam influir no resultado final deste Pregão Presencial; 

 

5.8 - Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 

individualmente os representantes legais das licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 

apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de maior preço e as demais, 

em ordem decrescente de preços ofertados. 

 

5.9 - A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases seguintes; 

 

5.10 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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5.11 - A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 

ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de 

ordenação das propostas. 

 

5.12 - Após a emissão de parecer definitivo sobre a amostra apresentada (quando for o caso), o 

Pregoeiro convocará todas as licitantes que participaram da fase de oferta de lances para, em 

nova reunião, comunicar a respeito da aceitabilidade dos produtos e, por conseguinte da 

proposta, e, também ser analisada a documentação da empresa ofertante do menor preço cuja 

amostra tenha sido aprovada. 

 

5.13 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão, salvo as 

exceções contidas na Lei complementar nº 123/2006 e art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

5.14 - Caberá o Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem durante a 

realização deste Pregão Presencial: 

 

I. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

II. Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e 

valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 

III. Adjudicar o objeto deste Pregão Presencial à licitante vencedora, detentora da proposta 

considerada como a mais vantajosa para o Município, após constatado o atendimento 

das exigências deste Edital; 

IV. Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este 

Pregão Presencial; 

V. Encaminhar a Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, o 

processo relativo a este Pregão Presencial, devidamente instruído, depois de ocorrida a 

adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento licitatório e à contratação 

do objeto com a licitante vencedora. 

 

5.15- À Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ caberá: 

   

I. Adjudicar e Homologar o resultado deste Pregão Presencial, depois de decididos os 

recursos porventura interpostos contra atos do Pregoeiro, e promover a celebração do 

contrato correspondente. 

 

5.16 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação 

em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e (ou) surgirem 

dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a 

continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

 

5.17 -  Os envelopes não abertos e rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e 

pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua 

guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

 

5.18 - Qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes 

legais das licitantes presentes. Não acolhida a reclamação, a matéria relativa ao procedimento 

pode ser objeto de recurso. 
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5.19 - Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, 

pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à 

sessão deste Pregão Presencial. 

 

5.20 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes Documentação, não 

caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

5.21 - É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão 

Presencial, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar 

originariamente da proposta ou da documentação. 

 

5.22 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 

 

5.23 - A adjudicação deste Pregão Presencial e a homologação do seu objeto somente serão 

efetivadas: 

 

I. Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, 

devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão Presencial; 

 a) Nesse caso, a adjudicação caberá o Pregoeiro. 

 

II. Se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou 

indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado; 

a) Nesse caso, a adjudicação e a homologação caberão à Autoridade Superior da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ. 

 

 

5.25 - A abertura dos envelopes Proposta e Documentação serão realizadas sempre em sessão 

pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá 

obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio que 

formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou 

às documentações, e pelos representantes das licitantes presentes. 

 

5.26 - Da ata relativa a este Pregão constará os registros dos representantes credenciados das 

licitantes, da análise das propostas e dos documentos de habilitação, dos preços das propostas 

escritas e dos lances verbais apresentados, da manifestação da licitante de interpor recurso, sem 

prejuízo de outros registros entendidos necessários. 

 

5.27 - Depois de concluída a licitação e assinado a ata e o contrato, os envelopes não abertos 

contendo a documentação das demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição das 

licitantes, pelo período de 10 (dez) dias úteis, após o que serão destruídos. 

 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1 - O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, 

apresentar-se o Pregoeiro para efetuar seu credenciamento. 

 

6.2 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante 
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a apresentação dos documentos relacionados no item 6.3. 

 

6.3 - São obrigatórios para o credenciamento, os documentos mencionados nos incisos (I, II, 

III, IV e V) conforme abaixo relacionados: 

 

I) Cartão do CNPJ comprovando a atividade pertinente e compatível com o objeto; 

II) Cópia autenticada do estatuto ou contrato social/ato constitutivo, quando o representante 

for sócio e o documento mencionar os poderes para representar a empresa no certame; 

Obs.: apresentar todas as alterações ou a última alteração consolidada devidamente 

registrada na Junta Comercial. 

III) Cópia autenticada do documento de identificação do representante legal; 

IV) Procuração ou documento equivalente (Modelo de Credenciamento - ANEXO II - 

Modelo (A), devidamente reconhecida a firma do outorgante em Cartório, quando a 

pessoa a ser credenciada não for sócia da empresa, a procuração deverá expressar 

poderes para manifestar-se em qualquer fase do Pregão Presencial, dando plenos poderes 

ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a 

intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para 

praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão Presencial; 

V) Declaração de habilitação e recebimento do edital e seus anexos, conforme Anexo II - 

Modelo (C) em papel timbrado da empresa licitante. 

 

6.4- Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante: 

 

I. O representante legal da licitante que deixar de apresentar qualquer um dos 

documentos acima relacionado, ficará impedido de participar da fase de lances 

verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de 

renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante 

durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativa a 

este Pregão Presencial. 

  

a) Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, impedido 

de se manifestar durante a sessão, também não poderá manifestar a intenção 

de recurso, e será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para 

efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço; 

 

II. Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados, por 

qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro e 

equipe de apoio a partir do original, caso seja autenticado pelo Pregoeiro deverá ser 

feito até o final do expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado para 

abertura dos envelopes Documentação, não sendo aceito, em hipótese alguma, 

documentos em cópias simples. 

 

6.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para que pretendam usufruírem dos 

benefícios nos termos do que dispõem os Artigos. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, 

de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147/2014 de 07 de agosto de 2.014, deverão 

apresentar junto à documentação de credenciamento, fora de qualquer envelope os seguintes 

documentos: 

 

I) Declaração de ME ou EPP, sob as penas da Lei, que a empresa cumpre os requisitos 

estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 
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147/2014, estando APTA a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nas referidas 

Leis, inexistindo impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da mesma, conforme Anexo 

II - Modelo (B) em papel timbrado da empresa licitante; 

II) Certidão simplificada da Junta Comercial comprovando o enquadramento de ME ou EPP 

com a data de expedição no máximo até 60 (sessenta) dias da data de abertura deste 

certame. 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 

1- As empresas que deixarem de apresentar os documentos solicitados no Item 6.5, não 

ficarão impedidas de se credenciarem, apenas deixarão de usufruir os benefícios de 

ME e EPP. 

2- Os documentos solicitados no credenciamento no item 6.3, incisos I, II e III, e que 

forem apresentados corretamente, ficam dispensados da apresentação dos mesmos na 

fase de habilitação; 

 

 

7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

7.1 - Até o dia e horário e no local fixados no preâmbulo deste Edital, o representante legal de 

cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro, simultaneamente, além do credenciamento, a 

proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho e, 

de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 

além da razão social da licitante, os seguintes dizeres: 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 9/2020-013-PMJ 

ENVELOPE 1- PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 9/2020-013-PMJ 

ENVELOPE 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE 

 

8. DA PROPOSTA - ENVELOPE PROPOSTA 

 

8.1- A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada, com as 

seguintes informações: 

 

I. Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como 

também rubricadas todas as suas folhas; 

II. Fazer menção ao número deste Pregão Presencial e conter a razão social da licitante, o 

CNPJ, Inscrição Estadual, número(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o 

respectivo endereço completo com CEP, e, de preferência, com a indicação do banco, a 

agência e respectivos códigos e o número da conta para efeito de emissão de nota de 

empenho e posterior pagamento, conforme o Anexo II - Modelo (F) Carta Proposta; 
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III. Conter o nome, estado civil, número do CPF e do documento de Identidade (RG, 

Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por 

força de Lei Federal, valem como documento de identidade, Certificado de Reservista, 

Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 

Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97), endereço e cargo na empresa, 

da pessoa que ficará encarregada da assinatura do Contrato; 

IV. Indicar o prazo conforme previsto na Condição 10.2; 

V. No silêncio quanto aos referidos prazos, os especificados no edital serão considerados 

como aceitos pela proponente; 

VI. Cotar os preços na forma solicitada no modelo de PLANILHA DE FORMAÇÃO DE 

PREÇOS de que trata o Anexo I e o global da proposta; 

VII. Apresentar quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela 

licitante; 

VIII. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos 

termos originais, ressalvada apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, 

alterações essas que serão avaliadas pela Autoridade Superior da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JACUNDÁ; 

IX. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos e o preço 

global da proposta, se faltar; 

X. A falta de data e (ou) rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta com poderes para esse fim; 

 

OBS: A empresa também deverá apresentar sua proposta através de mídia eletrônica 

em (pen drive, CD ou no e-mail jacunda.licita@gmail.com conforme modelo 

disponibilizado pela CPL, para facilitar e agilizar os trabalhos da comissão na fase de 

lances, sob pena de desclassificação da proposta caso não apresente ou apresente com a 

estrutura alterada da original fornecida. 

 

9. DOS PREÇOS 

 

9.1 - A licitante deverá indicar o preço unitário POR ITEM e o global da proposta, conforme 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS de que se trata o Anexo I. 

 

9.2 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em 

algarismos arábicos e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso 

de divergência. Nos preços cotados deverão estar inclusos os impostos, taxas, fretes e as 

despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos 

que venham a ser concedidos. 

 

   9.3 - A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da 

exclusiva e total responsabilidade da licitante. 

 

   9.4 - Em caso de prorrogação do prazo de aquisição dos itens, devidamente justificada e 

autorizada, que resulte o contrato em período superior à 12 (doze) meses, poderá ser concedido 

reajustamento de preços, com base na variação efetiva, do período, aplicando - se o índice de 

IGP-M, com data base referente à da apresentação da proposta de preços. 

 

10. DOS PRAZOS 
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10.1 - A licitante vencedora ficará obrigada a fornecer os bens, conforme a necessidade e o 

interesse do Município, após o recebimento das ordens de compras, acompanhada da Nota de 

Empenho, expedida pelo servidor designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUNDÁ; 

 

10.2 - A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de 

recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 

 

10.3 - Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam indicados na 

proposta, os mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento. 

 

10.4 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JACUNDÁ, esta poderá solicitar prorrogação geral da validade acima 

referida, por igual prazo, no mínimo. 

 

10.5 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 

envelopes Proposta e Documentação, sem a solicitação do artigo anterior ou a prorrogação da 

convocação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

11. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

 

11.1 - Para efeito de julgamento, não será aceita, sob qualquer título, oferta de outros valores 

que não sejam aqueles solicitados na PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, constando: 

valor unitário, marca, data e validade da proposta constante do Anexo I. 

 

11.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão Presencial, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

11.3 - Não se admitirá proposta que apresentar preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios 

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

dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais 

ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

11.4 - O Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da 

obediência às Condições aqui estabelecidas e a decisão quanto a dúvidas ou a omissões deste 

Edital. 

 

11.5 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 

estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

 

11.6 - A licitante deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 

conforme Anexo II – Modelo (E). 

 

12. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

12.1- Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II 

da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 
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I. Apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto; 

II. Não atenderem às exigências contidas neste edital do Pregão Presencial. 

 

13. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

13.1 - Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 

conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo 

ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que 

atenderem plenamente a esses requisitos. 

 

13.2 - Feito isso, O Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor preço por 

ITEM e todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por 

cento, em relação ao menor preço ofertado, dispostos em ordem crescente, para que os 

representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

 

13.3 - Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério 

definido subitem anterior, O Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços sucessivos, 

em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes 

legais das licitantes participem, também, da etapa de lances verbais. Havendo empate no 

terceiro valor, serão convocadas todas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

 

13.4 - A licitante oferecerá lance verbal sobre o preço ofertado. 

 

13.5 - Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a 

classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços. 

 

13.6 - Correndo alguma das condições abaixo previstas, o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço: 

13.7 - Se não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ para o fornecimento dos produtos; 

 

13.8 - Mesmo depois de encerrada a etapa competitiva (ordenação das ofertas e exame quanto 

ao objeto e valor ofertado, à aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, 

a de menor preço). 

 

13.9 - Se não for aceita a proposta escrita de menor preço; 

 

13.10 - Se a licitante detentora do menor preço desatender às exigências habilitatórias. 

 

13.11 - Na ocorrência das situações previstas nos subitens anteriores, será examinada a oferta 

seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a 

proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 

às condições deste Edital; 
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13.12 - Na hipótese do subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido o melhor preço. 

 

13.13 - Verificado que a proposta de Menor Preço atende às exigências fixadas neste Edital, 

quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do certame. 

 

 

14. DO DESEMPATE 

 

14.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado 

sorteio em ato público, com a participação de todas as licitantes, ressalvados os casos de 

benefícios concedidos às ME, EPP e Cooperativas pela LC-123/06 e LC-147/014 e Decreto 

Federal 8.538/2015.  

 

15. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

15.1- Para habilitar-se, as empresas deverão apresentar a documentação abaixo, dentro do prazo 

de validade, em 01 (uma) via, que deverá estar dentro de um único envelope, e conter os 

seguintes documentos: 

 

16. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

I. Cédula de identidade do(s) representante(s) legal (is) da empresa; 

II. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

III. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

IV. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

V. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

16.1 - Os documentos acima mencionado deverá estar com todas as alterações ou a 

consolidada respectiva; 

16.2 - Ficam dispensados na fase de habilitação, os documentos que foram apresentados 

corretamente na fase de credenciamento. 

 

17. DA REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E DE OUTRAS 

 

I. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ), da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto desta licitação; 

II. 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 desta licitação; 

III. Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal; 

IV. Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Estadual (No caso do Estado do 

Pará inclui-se a Certidão Negativa Tributária e a Certidão Negativa Não Tributária); 

V. Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 
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VI. Certidão Negativa de regularidade do Município de JACUNDÁ - PA - PA 

VII. Certidão Negativa de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

VIII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei Federal nº 

12.440/11, podendo ser retirada através do site www.tst.jus.br/certidão, para 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

IX. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei 

n.º 9.854, de 1999), cf. Anexo II, modelo "d". 

X. Declaração apresentada pela empresa que a mesma está adimplente ou não possui 

contratos no município, atestada pela CPL até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do 

certame, conforme Anexo II, modelo "H". 

XI. Declaração de não superveniência e/ou ausência de fato impeditivo, conforme Anexo 

II, Modelo "G". 

XII. Alvará de Licença e Funcionamento. 

 

 

18. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

 

I. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do 

ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, 

publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha 

substituir. 

 

A)A demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1 

(um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

   LG = ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

   __________________________________________ 

    

   PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

   SG = ATIVO TOTAL 

   _____________________________________________ 

 

   PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

   

   LC = ATIVO CIRCULANTE 

   ____________________ 

 

   PASSIVO CIRCULANTE 
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B) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço 

 

C) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente. 

 

18.1- Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações/amostras contábeis assim apresentados: 

 

1. Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

a) Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b) Publicados em Diário Oficial; e ou 

c) Publicados em jornal de grande circulação; 

 

2. Sociedades limitadas (LTDA): 

a) Fotocópia do Balanço e das demonstrações/amostras Contábeis devidamente 

registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante, acompanhado dos termos de Abertura e de Encerramento do livro 

diário. 

 

3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 123/03 - Lei das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

a) Fotocópia do Balanço e das demonstrações/amostras Contábeis devidamente 

registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante, acompanhado dos termos de Abertura e de Encerramento do livro 

diário. 

 

4. Sociedade criada no exercício em curso: 

a) Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrada ou autenticada na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado do termo de 

abertura do Livro Diário. 

 

18.2-O balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade.  

  

II- Certidão de Regularidade Profissional do Contador responsável válida. 

III- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física. 

 

19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

19.1- Atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove que a licitante forneceu o(s) produto(s), 

comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 30% (trinta por 

cento) do licitado. 
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19.1.1 - Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, 

obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e 

telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa 

valer-se para manter contato com a empresa atestante. 

 

19.1.2 - A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica 

emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre 

o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos 

comprobatórios do conteúdo declarado. 

 

19.1.3 - Não será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela própria 

licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, posto que a licitante não 

possui a impessoalidade necessária para atestar sua própria capacitação técnica. 

 

19.2 - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser 

entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor 

Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos. 

 

19.3 - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos. 

 

19.4 - As declarações relacionadas na Condição deste edital deverão ser emitidas em papéis 

timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expedirem. 

 

19.5 - O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o 

subitem anterior deverá estar credenciado para esse fim, e comprovar essa condição se o 

Pregoeiro assim vier a exigir. 

 

19.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar: 

I. Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 

respectivo; 

II. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

III. Se a licitante for 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. 

IV. Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do envelope Proposta, 

quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

V. Não se enquadram no prazo de que trata o inciso anterior os documentos cuja 

validade é indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade técnica. 

 

19.7 - Os documentos exigidos neste Pregão Presencial deverão ser apresentados, por qualquer 

processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro e equipe de apoio a 

partir do original, caso seja autenticado pelo Pregoeiro deverá ser feito até o final do expediente 

do último dia útil que anteceder o dia marcado para abertura dos envelopes Documentação; 

 

19.8 - Serão aceitas somente cópias legíveis; 
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19.9 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

 

19.10 -  O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário, conforme Lei 13.726/2018. 

 

20. DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

20.1 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das 

licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não 

aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 

 

20.2 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, O Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 

08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas 

no ato inabilitatório. 

 

 20.3 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos; 

 

20.4 - Os licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 

 

21. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

 

21.1 - Trata-se de licitação do tipo MENOR PREÇO por item, conforme disposto no art. 4º, 

inciso X, da Lei nº 10.520/02. 

 

22. DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 

22.1- A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita 

ao final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de: 

 

I. 64.1 - Julgamento das propostas; 

II. 64.2 - Habilitação ou inabilitação da licitante; 

III. 64.3 - Outros atos e procedimentos. 

 

22.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 

momento da sessão deste Pregão Presencial, implicará decadência e preclusão desse direito da 

licitante, podendo O Pregoeiro adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

 

22.3 - Manifestada e registrada a intenção da licitante de interpor recurso contra decisões do 

Pregoeiro, caberá àquela a juntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias 

úteis, contados da lavratura da ata. 

 

22.4 - O recurso será recebido por memorial dirigido o Pregoeiro, praticante do ato recorrido, e 

estará disponível às demais licitantes para impugná-lo ou não, apresentando suas contra-razões, 

no período de 3 (três) dias úteis. 

 

 22.5 - As licitantes que desejarem impugnar ou não o recurso ficarão intimadas a fazê-lo desde 

a reunião de realização deste Pregão Presencial; 

 

22.6 - Será franqueada aos licitantes, sempre que esta for solicitada, vista imediata dos autos; 



 

 

 

Rua Pinto Silva s/nº - Centro Administrativo – Cx. Postal: 3091 – Jacundá - Pará. 

17 

 

22.7 - O prazo de impugnação do recurso será contado do término do prazo do recorrente. 

 

22.8 - O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, 

se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

22.9- Caberá o Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas 

decisões e a Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ a decisão 

final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro. 

 

22.10- Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ poderá adjudicar e 

homologar este procedimento de licitação e determinar a contratação com a licitante vencedora. 

 

22.11- Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender 

reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, 

exclusivamente, e anexados ao recurso próprio. 

 

22.12- A licitante deverá comunicar o Pregoeiro o recurso interposto, logo após ter sido 

protocolizado junto ao Setor de Licitação e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUNDÁ. 

 

23. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

23.1 - O fornecimento dos bens correspondente ao objeto será Adjudicado e Homologado POR 

ITEM, depois de atendidas as Condições deste Edital. 

 

24. DO TERMO DE CONTRATO 

 

24.1- Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III a IV da Lei n.º 8.666/93, o Contrato referente 

ao fornecimento dos itens constantes do objeto será formalizado e conterá, necessariamente, as 

Condições já especificadas neste Ato Convocatório. 

 

24.2 - Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se 

pertinentes, poderão ser acrescentadas ao Contrato a ser assinado. 

 

25. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

 

25.1 - O Setor de Licitação e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

convocará oficialmente a licitante vencedora durante a validade da proposta para, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, A assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo do previsto no art. 81 da 

Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital. 

 

25.2 - 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 pelo Setor de Licitação e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUNDÁ. 

 



 

 

 

Rua Pinto Silva s/nº - Centro Administrativo – Cx. Postal: 3091 – Jacundá - Pará. 

18 

25.3 - É facultado Pregoeiro, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e 

condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 

classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da 

proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja 

obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação do previsto no 

art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital. 

 

25.4 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Setor de Licitação e Contratos da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

26. DA EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU CONTRATO 

 

26.1- A execução do Ata/Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, 

os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 

artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma 

legal. 

 

27. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU 

CONTRATO 

 

27.1- O prazo de vigência e eficácia do contrato terá validade a partir da data de publicação 

do seu extrato extinguindo-se até 31 de Dezembro de 2020 e a Ata de Registro de Preço terá 

validade de 12 meses. 

 

28. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

 

28.1- Caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ: 

 

I. Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições deste Pregão Presencial; 

II. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e 

obrigações assumidas pela licitante vencedora; 

III. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

IV. Permitir acesso dos colaboradores da licitante contratada às dependências da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ para a entrega dos produtos; 

V. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Edital; 

VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

licitante vencedora; 

VII. Solicitar, por intermédio de ordem de compra, o fornecimento dos produtos, objeto 

deste Edital 

VIII. Comunicar à licitante contratada, qualquer irregularidade no fornecimento dos 

produtos, interrompendo imediatamente a execução, se for o caso; 

IX. Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o fornecimento dos produtos, por 

intermédio do servidor designado; 

X. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela licitante vencedora, 

de acordo com o termo de referência, as cláusulas contratuais e a sua proposta 

referente a este Pregão Presencial; 
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28.2 - Caberá à licitante vencedora: 

 

I. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução, tais como: 

a. salários; 

b. seguros de acidentes; 

c. taxas, impostos e contribuições; 

d. indenizações; 

e. vales-refeição; 

f. vales-transporte; e 

g. outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

28.3 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ; 

 

28.4 - Fornecer os produtos objeto da Ordem de compras, de acordo com a necessidade e o 

interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, após o recebimento da Ordem de 

compra; 

 

28.5 - Substituir os produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da 

comunicação expedida pelo fiscal do contrato, todo e qualquer produto que apresente 

especificações que diferem das estabelecidas no Anexo I deste Edital; 

 

28.6 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JACUNDÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos 

do objeto deste Pregão Presencial; 

 

28.7 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Pregão Presencial; 

 

28.8 - Fornecer os produtos nos prazos, nas condições e locais indicados, sujeitando-se no que 

couber às leis do consumidor;  

 

28.9 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ; 

 

28.10 - Comunicar com o servidor designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUNDÁ por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos 

que julgar necessário; 

 

28.11 - Proibir a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JACUNDÁ - PA durante a vigência de execução do Contrato; 

 

 28.12 - Se manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

 

29. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

29.1- À licitante vencedora caberá, ainda: 
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I. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ.  

II. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência 

da espécie, forem vítimas os seus empregados quando a execução dos serviços de 

entrega ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ. 

III. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 

ao fornecimento dos itens, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; e 

IV. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste Pregão Presencial. 

V. Assumir a responsabilidade de fornecer os produtos; 

VI. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos no 

inciso anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, nem poderá onerar o objeto deste Pregão 

Presencial, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUNDÁ. 

 

30. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

30.1- Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

 

I. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ durante a vigência do Contrato; 

II. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, 

salvo se houver prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ. 

 

31. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

31.1 - Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei Nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUNDÁ designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 

o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 

 

  31.2 - O acompanhamento E a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade dos produtos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, 

devendo o servidor designado sugerir melhorias, reclamar e comunicar-se diretamente com a 

licitante vencedora, bem como encaminhar providências referentes à execução do contrato, 

seguindo diretrizes da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ – PA. 

 

31.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado 

deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUNDÁ em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 



 

 

 

Rua Pinto Silva s/nº - Centro Administrativo – Cx. Postal: 3091 – Jacundá - Pará. 

21 

31.4 - A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JACUNDÁ durante o período de vigência do contrato, para representá-la 

administrativamente sempre que for necessário. 

 

32. DA ATESTAÇÃO 

 

32.1 - A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos bens, caberá ao Ordenador 

de Despesa da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ ou ao servidor designado para 

esse fim. 

 

33. DA DESPESA 

 

33.1- Em se tratando de SRP – Sistema de Registro de Preços e ainda em conformidade com o 

Decreto Federal 7.892/2013 de 23 de janeiro de 2013, as despesas correrão por conta das 

dotações orçamentárias no exercício de 2019, e serão aplicadas e discriminadas nos contratos 

de acordo com a necessidade de cada Secretaria e Fundos Municipais.  

 

33.2- A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação 

orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à PREFEITURA 

MUNICIPAL, na Lei Orçamentária do Município. 

 

34. DO PAGAMENTO 

  

34.1- Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e 

Certidões no Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, situado na Rua Pedro 

Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, para fins de pagamento, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15º (décimo quinto) dia útil do mês 

subsequente, conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser 

entregues entre 15 a 30 de cada mês. 

 

 34.2 - Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-

financeiro) determinado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, em se tratando de 

empresas declaradas como ME ou EPP no período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela 

da obrigação, e em consonância com a respectiva disponibilidade orçamentária. 

 

34.3 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas 

de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade 

Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho 

(CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 

 

34.4 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ reserva-se o direito de recusar o 

pagamento se, no ato da atestação, os fornecimentos dos produtos que não estiverem em acordo 

com as especificações apresentadas e aceitas. 

 

34.5 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos 

deste Pregão Presencial. 
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34.6 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 

compensação financeira por atraso de pagamento. 

 

 34.7 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será 

aplicado o percentual de 10% (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados. 

 

34.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ entre a data acima referida 

e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte: 

 

 EM = I x N x VP 

 

 Onde: 

 

 EM = Encargos moratórios; 

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

 VP = Valor da parcela a ser paga. 

 I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

 I = (TX) / 365 => I = (6/100)/365  =>    I = 0,0001644 

 

 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

 34.9 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 

 

35. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

35.1 - O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93, desde que haja interesse do Município com a apresentação das devidas justificativas 

adequadas a este Pregão Presencial. 

 

36. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 

36.1 - No interesse do Município o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado 

ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

36.2 - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessária. 

 

36.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

37. DAS PENALIDADES 

 



 

 

 

Rua Pinto Silva s/nº - Centro Administrativo – Cx. Postal: 3091 – Jacundá - Pará. 

23 

37.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregão Presencial, ou pelo 

descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, o MUNICÍPIO, poderá garantir a 

prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas: 

 

I. Advertência; 

II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução 

total do contrato; 

III. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante 

vencedora, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo Município de atender 

totalmente ou parcialmente à Ordem de Compra ou à solicitação prevista nos itens 

28.4 e 29.1 deste Edital; 

IV. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

Município, por até 2 (dois) anos. 

 

37.2 - As multas previstas nos incisos II a IV da Condição 37.1 serão recolhidas no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial expedida pelo Município. 

 

37.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

 

I. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão Presencial; 

II. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

III. Comportar-se de modo inidôneo; 

IV. Fizer declaração falsa; 

V. Cometer fraude fiscal; 

VI. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

VII. Não celebrar o contrato; 

VIII. Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

IX. Apresentar documentação falsa. 

 

37.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município e, no que couberem 

às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

37.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL em relação a um dos eventos arrolados nas 

condições 38.1 e 38.3, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

37.6 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Município, 

poderá ser aplicado à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

 

38. DA RESCISÃO 

 

38.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
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38.2 - A rescisão do Contrato poderá ser: 

 

I. Determinada por ato unilateral e escrita da PREFEITURA MUNICIPAL nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para o Município; 

III. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

38.3 -  Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado, de 

acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei nº 8.666/93: 

 

I. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da PREFEITURA MUNICIPAL, por 

prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem 

o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

II. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela PREFEITURA 

MUNICIPAL, decorrentes do fornecimento dos produtos, ou parcelas destes já recebidos 

ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 

suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

III. A não liberação, por parte da PREFEITURA MUNICIPAL, de área e local para o 

fornecimento dos produtos, nos prazos contratuais; 

IV. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja 

culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até 

a data da rescisão. 

 

38.4 - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da Autoridade Competente da PREFEITURA MUNICIPAL. 

 

 38.5 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

39. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

39.1- Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar este Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 2 

(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 

 

39.2 - Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, contadas do recebimento da petição. 

 

39.3 - Se acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização 

deste Pregão Presencial, conforme Art. 21 § 4º da Lei 8.666/93 que preceitua o seguinte: 
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39.3.1-Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

39.4 - A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser 

comunicada o Pregoeiro junto ao Setor de Licitação e Contratos, logo após ter sido 

protocolizada junto ao Setor de Licitação e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL. 

 

39.5 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre 

a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos 

envelopes Proposta e Documentação. 

 

40. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

40.1 - A licitante vencedora deverá citar em sua proposta, ou encaminhar posteriormente, o 

nome e o número do telefone, para possíveis contatos, da pessoa que ficará responsável pelo 

fornecimento dos produtos do objeto deste Pregão Presencial. 

 

40.2 - Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar o Setor de Licitação e Contratos da 

PREFEITURA MUNICIPAL, localizada na Rua Pinto Silva, s/n, Centro Administrativo, CEP 

68-590-000– Jacundá - PA no horário e expediente (das 8:00hs às 14:00 hs), para obtenção 

dos esclarecimentos que julgar necessários. 

 

41. DO PREGÃO PRESENCIAL 

 

41.1 - A critério da PREFEITURA MUNICIPAL este Pregão Presencial poderá: 

 

I. Ser anulado se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado; 

II. Ser revogado, a juízo da PREFEITURA MUNICIPAL se for considerado inoportuno ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

III. Ter sua data de abertura dos envelopes Proposta e Documentação transferida, por 

conveniência exclusiva da PREFEITURA MUNICIPAL. 

 

41.2 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão Presencial: 

 

I. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93; 

II. A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvado, ainda, o 

dispositivo citado no inciso anterior; e 

III. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

42. DOS ANEXOS 

 

42.1- São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 

 ANEXO I - Relação dos itens com preços estimados; 
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 ANEXO I.I - Termo de Referência; 

 ANEXO II - Modelos de declarações: 

a. Modelo de Documento de Credenciamento; 

b. Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno porte; 

c. Declaração de habilitação e recebimento do edital e anexos e que concorda com 

todos os requisitos do mesmo; 

d. Declaração de que não emprega menor; 

e. Declaração de elaboração independente de proposta; 

f. Modelo de Carta Proposta;  

g. Declaração de inexistência de fato superveniente; 

h. Declaração de Não Impedimento com o Municipio de Jacundá; 

 

         ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de Preço 

 ANEXO V - Minuta de Contrato. 

 

43. DO FORO 

 

43.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de JACUNDÁ - PA, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

JACUNDÁ - PA, 27 de Abril de 2020 

 

   

 

 

 

 

IZAAC SCHEIDEGGER EMERIQUE 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

Relação dos Itens com as Especificações  

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 

1 NOTEBOOK CORE  I5   23,000 UNIDADE      4077,125 

  

Especificação : Espedificações Mínimas: 
Processador Core i5,da 7ª geração, Cache: 3 MB, 
Conjunto de instruções: 64 bit, Litografia: 22nm. 
Escalabilidade: 1S, Memória RAM, Memória de 8 
GB, DDR3, 1600 MHz (1x4GB)ou superior. 
Armazenamento: Disco rígido SATA de 1 TB e 5400 
RPM. Placa de vídeo: Placa de vídeo de 2 GB, 
DDR3 ou superior, Tela 14 ou superior, Full HD, 
Conexões externas do chassi: Entrada combinada 
de microfone de ouvido. HDM, energia, RJ-45, USB 
3.0. 

   
  

2 DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1  TB   32,000 UNIDADE      3237,463 

  

Especificação : Especificações Mínimas: 
Processador Core i5 da 7ª geração ou superior, 8 
Gb de memória RAM Disco Rígido de 1 Tb de 7200 
rpm chiver de DVD-RW, Placa de rede integrada de 
10/100/1000 Mbps, placa de aúdio integrada, placa 
de vídeo integrada. 

   
  

3 
MONITOR LCD 19,5", RESOLUÇÃO DE 1366X768 
BIVOLT   74,000 UNIDADE      731,088 

4 
IMPRESSORA  LASER MULTIFUNCIONAL COM 
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO   23,000 UNIDADE      2599,333 

  

Especificação : IMPRESSAO TECNOLOGIA DA 
IMPRESSAO LASER VELOCIDADE DE 
IMPRESSAO 30PPM IMPRESSAO DUPLEX 
RESOLUCAO DA IMPRESSAO ATÉ 240X600 CPI 
RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO 10.000 PÁGINAS 
MANUSEIO DO PAPEL CAPACIDADE DA 
BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS CAPCIDADE 
DE SAIDA DO PAPEL: 100 FOLHAS TAMANHO DO 
PAPEL: A5 ATÉ OFÍCIO ADP 35 FOLHAS 
CONEXÕES: USB 20 ETHERNET WIRELESS 
CÓPIA VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO 
30CPM AMPLIAÇÃO/REDUÇÃO 25% - 40% 
TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO 21,6X27,9 
CM (CARTA). 

   
  

5 PENDRIVE DE 16GB   71,000 UNIDADE      44,750 

6 HD EXTERNO, 01 TB, USB 2.0, 7200 RPM.   49,000 UNIDADE      523,463 

7 TELA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80 M   5,000 UNIDADE      953,975 

  

Especificação : Tela portátil indicada para uso 
educacional, corporativo e eventos. Possui 
mecanismo de enrolamento automático e tripé 
telescópico acoplado ao conjunto da tela estrutura 
sólida e muito leve, 100% em aluminio, evitando 
corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. 
Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, 
enrolamento automático do tecido com mecanismos 
de mola, Tela portátil. Possui alça anatômica para 
carregar e transportar de forma fácil e prática. Área 
de projeção 1,80x1,80 quadrado. 

   
  

8 CABO USB PARA IMPRESSORA   92,000 UNIDADE      13,975 

9 TECLADO MULTIMÍDIA USB, PADRÃO.   169,000 UNIDADE      41,088 

10 MOUSE ÓPTICO USB, EMBORRACHADO   149,000 UNIDADE      30,463 
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11 FILTRO DE LINHA   100,000 UNIDADE      47,088 

  
Especificação : COM 6 ENTRADAS; FUSÍVEL DE 
PROTEÇÃO; EXTENSÃO DE 1 METRO. 

   
  

12 NOBREAK 600 VA, 115/127 E 215/227 V   54,000 UNIDADE      528,463 

  

Especificação : Configurações mínimas obrigatórias. 
Potência 600VA/300w. Tensão de entrada 
115v/220v Bivolt automático. Tensão de saída 115V. 
Especificações Técnicas Mínimas a processador 
riso/flash- não serão aceitos equipamentos com a 
tecnologia OSC. Filtro de linha, inversor 
sincronizado com a rede através do sistema PLL. 
Minímo 1 LED que indica as condições do nobreak. 
Função mute. Forma de onda sencidal por 
aproximação - retangular PWM. Botão liga/desliga 
temporizado. Recarga automática das baterias. 
Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. 
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 
Função True RMS. Rendimento Mínimo 95% (para 
operação rede) e 85% (para operação bateria). 
Baterias internas: Mínimo 1 bateria de 12 Vdc/ 7 Ah. 
Quantidade de tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 
14136. Partida a fria, Permite que o Nobreak seja 
ligado na ausencia de rede elétrica. Porta fusível 
externo com mínimo de uma unidade reserva. 
Tempo de acionamento do inversor. = 0,8ms. Contra 
descarga total das baterias. Contra Surtos de 
Tensão. Contra sobreaquecimento transformador. 
Contra Auto circuito no inversor. Contra 
Sub/sobretensão da rede elétrica. A garantia deverá 
englobar todas as falhas de peças e mão de obra de 
fabricação por um período mínimo de 12 meses. 

   
  

13 SWITCH  8 PORTAS 10/100 MBPS   36,000 UNIDADE      105,338 

  

Especificação : Especificações: 8 portas R/45 de 
auto negociação10/100 Mbps, suporta auto 
MDI/MDX. Tecnologia de Ethernet Verde economiza 
até 60% de energia. Controle de fluxo IEEE 8023x 
fornece transferencia de dados confiaveis. Caixa de 
plástico, de mesa ou de montagem na parede. Plug 
and play, nenhuma configuração necessaria. 

   
  

14 SWITCH  16 PORTAS 10/100 MBPS   19,000 UNIDADE      368,463 

  

Especificação : Especificações: 16 portas R/45 de 
10/100 Mbps de Auto negociação, Suporta auto 
MD/MDIX Tecnologia Verde Ethernet economia de 
até 80% de energia, O controle de fluxo IEEE 802 3x 
fornece transferencia de dados confiaveis. Design 
de caixa plástica, design de mesa ou de montagem 
na parede, Plug and Play, sem precisar de 
configuração alguma. 

   
  

15 SWITCH 24 PORTAS   17,000 UNIDADE      592,463 

  

Especificação : Especificações: 24 portas R/45 
10/100M. Tecnologias energéticas eficientes e 
inovadoras, economizam até 75% de energia. Porta 
auto-aprendizagem de MAC address e auto 
MD/mdx. Ciaxa de aço padrão de 13 polegadas. 

   
  

16 SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS   16,000 UNIDADE      2474,708 
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Especificação : 24 portas 10/100/100 Mbps. Suporta 
auto-aprendizagem de MAC address, Auto MD/MDX 
e auto negociação. Tecnologias energéticas 
eficientes e inovadoras, economizam até 25% de 
energia. Suporta controle de fluxo IEEE 802 3x para 
modo Full Duplex e backpressure para modo half 
duplex. Arquitetura de encaminhamento sem 
bloqueios que encaminha e filtra os pacotes em 
plena velocidade de cabo com taxa de transferencia 
máxima. Capacidade de Switch de 48 Gbps. Jumpo 
Frame 10k melhora o desempenho das grandes 
transferencias de dados. Auto - MD/ MDX elimina a 
necessidade de cabos cruzados. Suporta auto-
aprendizagem de MAC address e seu auto-
envelhecimento. Armazenamento e 
ancaminhamento de sistema de comutação. Portas 
de auto-negociação proporcionem uma integração 
inteligente entre os hardwares de 10 Mbps, 100 
Mpbs e 1000 Mbps. Design de mesa e montável em 
rack. Design de plug and Play simplifica a 
instalação. Design de plug & Play. 

   
  

17 PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS   21,000 UNIDADE      3587,750 

  

Especificação : Projetor multimídia, 2800 lumens, 
bivolt, com as especificações mínimas a seguir. 
Sistema de projeção 3 LCD, tecnologia 3-chip. 
Método de projeção: Montagem frontal/ traseira/ 
teto; Conexões tipo, HDM, Computador/ Vídeo 
componente D-sub de 15 pinos, entre outras. 

   
  

18 SCANNER.   2,000 UNIDADE      4482,125 

  

Especificação : Especificações: de alimentador 
automático de documento A4/ Ofício com 
capacidade para 50 folhas, aceita documentos 
longos até 910 mm, colorido, duplex ( frente e 
verso), ciclo diário de 3000 digitalizações. 

   
  

19 
CÂMERA DIGITAL DE 20, 1 MP, ZOOM OPTICO 
DE 35X, PAINEL LCD 3.0   1,000 UNIDADE      2084,000 

  

Especificação : Camera digital tipo compacta 
avançada com as especificações mínimas; 
Resolução de 20.1 Megapixels com sensor CMDS 
Exmor R e tecnologia da estabilização de imagem. 
Zoom óptico de 35%x, alimentação por pilhas AA 
Painel LCD de 3,0, microfone, flash. 

   
  

20 
TRIPE PROFISSIONAL, CABEÇA HIDRAULICA, 
CAPACIDADE DE 10 KG   1,000 UNIDADE      1113,120 

  

Especificação : Tripé profissional para camera digital 
compacta avançad com as seguintes especificações 
mínimas; Capacidade de carga máxima- 10 Kg, 
Altura Máxima: 180 cm, Altura mínima: 65 cm. 
Diâmetro máximo das pernas- 3,2 cm, Diâmetro 
mínimo das pernas- 2,4 cm. Seções- 4. Rosca- 
PAdrão1/4, Nível de Bolha- Sim (x2), Bússola- 
cabeça- Rotação Horizontal- 360º, Cabeça- Rotação 
Vertical- 110º, Cor- Preto, Material- Aluminio 
Plastico, Peso (tripé+cabeça)- 3,20 Kg Itens que 
acompanhamos tripé 1x Tripé, cabeça, 2x Manopla 
de movimentos, 2x Chave Allen, 1x Bolsa para 
transporte. OBS: Tripé com as características/ 
especificações que atendem a assessoria de 
comunicação no desenvolvimento de suas 
atividades. 

   
  

21 GPS  MAP   6,000 UNIDADE      2267,667 
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Especificação : Disposições Gerais Classificação de 
impermeabilidade IPX. Bateria: Conjunto de bateria 
de NMH recarregável (inclusa) ou 2 pilhas AA (não 
inclusas) recomendável NM- ou lítio. Tipo de visor: 
transflectivo, 65K cor TFT. Tamanho do visor: LxA 
1,43x2,15 (3,6x5,5 cm ); 2,6 (6,6 cm) diagonal. 
Resolução do visor, LxA 160x240 picels. Duração da 
bateria 16 horas. Memória/histórica: 4 Gb. Receptor 
de alta sensibilidade: interface compatível com USB 
de alta velocidade e NVEA 0183. Mapas e memória. 
Capacidade de incluir mapas: Mapa base. Aceita 
cartões de dados: cartão micro SDT. Paradas/ 
Favoritos/ localizações: 5000. Rotas: 200. Registro 
de trajeto: 10.000 portas, 200 trajetos salvos. Mapas 
pré-carregados: Senscres Altímetro barométrico, 
Bússola (compensação de inclinação, 3 eixo). 
Recursos de lazer ao ar livre. Calculos de área. 
Roteamento automático (roteamento em estradas 
curva a curva), com mapeamento opcional para 
estradas pomenorizadas), Pode ser facilmente 
usadopara geocaching, (sem papel). Compatível 
com mapas personalizados. Calendario de 
caça/pesca. Informações sobre o sol e a lua. 
Camera 8 megapixels com foco automático, 
geomarcas automáticas. Visualizador de imagens. 
Garantia de 12 meses. 

   
  

22 
CAMERA  DIGITAL COMPACTA AVANÇADA, 24.2 
MPX, FULL HD, LENTE 18-55 MM AF-   4,000 UNIDADE      2916,167 

  

Especificação : Camera digital compacta avançada 
com as seguintes caracteristicas mínimas; LENTE 
de 18-55 MM tipo AF-P. Resolução de 24.2 
Megapixels; Sensor optico CMDS de 225cm x 15 
cm. Gravações FULL HD (1080p); microfone estéreo 
integrado; Processamento de imagem EXPEED 4; 
Tecnologia SNAPERIDGE para conexão instantanea 
camer/pc/ tablet para transferencia automática de 
dados/ arquivos. 

   
  

23 
MULTIFUNCIONAL LASER PARA AMBIENTE COM 
REDE   7,000 UNIDADE      2799,950 

  

Especificação : Padrão de Impressora Duplex (frente 
e verso), resolução de cópia (máxima em dpi) até 
1200 x 600 dpi, cópias multiplas, tecnologia de 
impressão - laser eletrofotográfico, resolução da 
impressão (máxima em dpi) até 1200 x 1200 dpi, 
capacidade de bandeja de papel com 250 folhas e 
interfaces padrão. IMPRESSORA A TONER 

   
  

24 
MULTIFNCIONAL LASER COMPACTO COM 
CONECTIVIDADE À REDE WIRELESS DUPLEX   18,000 UNIDADE      2282,667 

  

Especificação : Padrão de impressão duplex (frente 
e verso), resolução de cópia (máxima em dpi) 600 x 
600 dpi, capacidade de bandeja de papel inferior 
com capacidade para 250 folhas de papel, 
capacidade de impressão duplex (frente e verso) e 
interface de rede imbutida. IMPRESSORA A TONER 

   
  

25 RACK DE PAREDE  6U   5,000 UNIDADE      606,625 

26 DESKTOP CORE I7, 8 GB RAM, HD SATA 1  TB   10,000 UNIDADE      4613,713 

  

Especificação : Especificações Mínimas: 
Processador Core i7 da 7ª geração ou superior, 8 
GB de memória RAM Disco Rígido (HD) SATA de 1 
Tb de 7200 rpm driver DVD-RW, placa de rede 
integrada de 10/100/1000 Mbps, placa de aúdio 
integrada, placa de vídeo integrada. 

   
  

27 

CAMERA  DIGITAL, TIPO COMPACTA 
AVANÇADA, 24.2 MP, SENSOR CMOS DX, FULL 
HD   8,000 UNIDADE      2847,833 
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Especificação : Camera digital compacta avançada 
com as seguintes caracteristicas mínimas; LENTE 
de 18-55 MM tipo AF-P. Resolução de 24.2 
Megapixels; Sensor optico CMDS de 225cm x 15 
cm. Gravações FULL HD (1080p); microfone estéreo 
integrado; Processamento de imagem EXPEED 4; 
Tecnologia SNAPERIDGE para conexão instantanea 
camer/pc/ tablet para transferencia automática de 
dados/ arquivos. 

   
  

28 RACK SERVIDOR PADRÃO 12 U   14,000 UNIDADE      1246,838 

  
Especificação : Especificações mínimas: 19" - 112 
ux572x500 

   
  

29 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA 
COM BULK DE TINTA (BULK  INK)   23,000 UNIDADE      1490,125 

  

Especificação : Tecnologia de jato de tinta de 4 
cores (CMYK), resolução até 5760x1440 cpi 
otimizada em vários tipos de papel, 4 garrafas com 
tinta, 1 garrafa com tinta preta ren de até 4,500 
páginas, 3 garrafas com tinta colorida (ciano, 
magenta, amarelo) rendem até 7.500 páginas, 
velocidade de impressão máxima preto 33 ppm/ em 
cores 15 ppm normal preto 10 ISO ppm. 

   
  

30 CAIXA DE  SOM   14,000 UNIDADE      1829,500 

  

Especificação : Especificações Técnicas: Alto- 
falante: 12 + chiver. Canal 1: Bluetooth, USB, Sd 
Card e FM/ Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, 
Celulares, MP3, CD, DVD, TV, Teclado. Entrada 
P10 e P2 para microfone, violão, cavaquinho. 
Alimentação Bivolt Automático 100-240V, Bateria 
interna carregavel ( Lítio) ou bateria externa 12V. 
Potencia Rms: 100W. Potencia musical: 600 W. 
Garantia de 12 meses. 

   
  

31 NOTEBOOK  14"  CORE I3   18,000 UNIDADE      3232,125 

  

Especificação : CONFIGURAÇÕES MINIMA: 
PROCESSADOR INTEL I3 DA 7º GERAÇÃO OU 
SUPERIOR,CACHE DE 2 MB OU SUPERIOR ,4GB 
DE MEMÓRIA RAM 1TB DE HD ,PLACA DE VIDEO 
INTEL HD GRAPHIC 520.CONEXÕES HDM E USB 
,WRELESS E BLUETOOTH. 

   
  

32 FONTE 500 W ATX   128,000 UNIDADE      200,500 

33 BATERIA SELADA PARA NOBREACK 12V, 7HA   61,000 UNIDADE      123,875 

34 BATERIA PARA PLACA MÃE REF. 2032   151,000 UNIDADE      9,248 

35 
ORGANIZADOR DE CABO 1U P/ RACK PADRÃO 
19 POLEGADAS.   50,000 UNIDADE      50,463 

36 CONECTOR RJ45   340,000 UNIDADE      0,793 

37 ABRAÇADEIRAS DE NILON 20 CM PCT C/ 100   180,000 UNIDADE      28,717 

38 ABRAÇADEIRAS DE NILON 30 CM PCT C/ 100.   216,000 UNIDADE      39,717 

39 ABRAÇADEIRAS DE NILON 40 CM PCT C/ 100   162,000 UNIDADE      58,583 

40 CAIXA DE SOBREPOR DUPLA   170,000 UNIDADE      21,267 

41 DUPLICADOR RJ45/1 MACHO P/2 FÊMEAS   104,000 UNIDADE      15,300 

42 LOCALIZADOR DE CABO DE REDE   44,000 UNIDADE      103,833 

43 TESTADOR DE CABO DE REDE.   26,000 UNIDADE      49,213 

44 ALICATE PUTCH DOWN   32,000 UNIDADE      81,763 

45 CABO DE DADOS SATA   144,000 UNIDADE      12,498 

46 COOLER UNIVERSAL   89,000 UNIDADE      44,313 

47 LICENÇA WINDOWS SERVER 2012 R2.   2,000 UNIDADE      4098,500 
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Especificação : 64 BITS, VERSÃO ENTERPRISE/ 
LICENÇA WIN 10/LIC.WIN7. 

   
  

48 BANDEJA PARA RACK PADRÃO 19 POLEGADAS.   3,000 UNIDADE      1258,503 

49 ESTABILIZADOR DE TENSÃO   130,000 UNIDADE      157,693 

  
Especificação : 300VA; ENTRADA BIVOLT/ SAIDA 
115V. 

   
  

50 RADIO TRANSMISSOR 4 A 5KM   5,000 UNIDADE      484,617 

51 ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS.   41,000 UNIDADE      191,463 

  

Especificação : Frequencia 24- 24835gz. Velocidade 
450 mbps. Fonte de alimentação 12vdc/ 1a interface 
4 Lan 10/100 mbps/1 wan 10/100 mbps. Padrões de 
Rede leee 80211n, leee 80211g e leee 80211b. 
botões: botão wireless, botão on/off, botão reset. 
Taxa de sinal e garantia de 12 meses. 

   
  

52 GABINETE ATX, PRETO.   40,000 UNIDADE      195,963 

  

Especificação : Especificações: Duas Baias 
externas, duas baias internas, Gabienete na cor 
preto, com 04 (quatro) baias, sendo duas internas e 
duas externas. 

   
  

53 NOBREAK 3200 VA, 115/127 E 215/227 V.   13,000 UNIDADE      5128,050 

  

Especificação : Configurações mínimas obrigatórias: 
a potência mínima 3200 VA- 1980 Watts. Forma de 
onda sencidal pura. Tensão nominal de entrada: 
115/220V- Bivolt automático. Tensão nomina de 
saída; 115V. Frequencia de saída: 60 hz 1% (para 
operação bateria); Número de tomadas de saída: 
Mínimo 5 tomadas 10A+4. Tomadas de 20A, ambas 
padrão NBR 14136. Especificações Técnica: a saída 
padrão True serial RS- 232 e USB para 
comunicação inteligente e gerenciamento de energia 
de nobreak (acompanha cabo USB); Filtro de linha. 
Estabilizador interno- Regulagem 4 estágios; 
Recarga automática das baterias mesmo com o 
nobreak desligado. Conector para módulo de bateria 
externo ao nobreak. Função True RMS. Fusível 
Reemável. Baterias Internas: Mínimo 2 baterias 
12V/17Ah. Acionamento do inversor 0,8 ms; Leds 
que indicam consumo da potência e baterias. Botão 
liga/desliga temporizador com função mute. 
Acionamento do Inversor, 0,8 ms. Rendimento 
Mínimo: Modo rede: =97%. 3 dispositivos de 
proteção. O auto circuito no inversor, 
Sub/Sobretensão da rede elétrica. Surtos da tensão 
entre fase e neutro. Sobreaquecimento no inversor e 
transformador. Potência excedida com alarme e 
posterior desligamento. Descarga total das baterias. 
GARANTIA: A garantia deverá englobar todas as 
falhas de peças e mão de obra de fabricação por um 
periodo mínimo de 12 meses. 

   
  

54 TELA DE PROJEÇÃO DE 2,00 X 2,00 M   23,000 UNIDADE      1209,975 

  

Especificação : Tela portátil indicada para uso 
educacional, corporativo e eventos. Possui 
mecanismo de errolamento automático e tripé 
telescópico acoplado ao conjuto da tela estrutura 
sólida e muito leve, 100% em alumínio, evitando 
corrosão, oxidação e desgate por ação do tempo do 
tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, 
Enrrolamento automático do tecido, com 
mecanismos de mola. Tela Portátil, Possui alça 
anatômica para carregar e transportar de forma fácil 
e prática. Área de projeção 200x200 Quadrado. 

   
  

55 MIKROTIK ROUTERBORD RB 201 1 UIAS   3,000 UNIDADE      2583,333 
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56 ALICATE DE CRIMPAR RJ45   13,000 UNIDADE      100,053 

57 
CABO DE FORÇA CPU/ MONITOR NOVO 
PADRÃO (3 PINOS)   120,000 UNIDADE      16,338 

58 PLACA DE REDE PCI RJ45 10/100 MBPS   58,000 UNIDADE      121,625 

  
Especificação : Placa de rede, RJ45, PCI- 
EXPRESS. 

   
  

59 
MODULO MEMÓRIA RAM DE 4GB,DDR-3, 1600 
MHZ   91,000 UNIDADE      189,500 

60 
MÓDULO MEMÓRIA RAM DE 8 GB, DDR-3, 1600 
MHZ   88,000 UNIDADE      316,463 

61 
PROCESSADOR CORE I3-7100, 7ª GERAÇÃO, 
3.9GHZ, CACHE 3 MB, SOCKET LGA 1151   28,000 UNIDADE      1237,963 

  
Especificação : Processador Intel Core i3-7100, 7ª 
Geração, 3.9Ghz, Cache 3MB, Socket LGA 1151. 

   
  

62 HD SSD DE 480 GB   49,000 UNIDADE      714,500 

63 
LENTE PARA CAMERA DIGITAL COMPACTA, DE 
50/135MM,2.8, AT-X PRO   3,000 UNIDADE      1566,217 

  

Especificação : Lente para camera digital compcta 
avançada, de 50/135MM 2.8 AT-X PRO. OBS: Lente 
com as características/especificações que atende a 
assessoria de comunicação no desempenho de 
suas funções. 

   
  

64 PLACA DE VIDEO DE 2GB, DDR 3, 128 BITS   9,000 UNIDADE      421,667 

65 PLACA DE VIDEO DE 2GB, DDR 5, 128 BITS   22,000 UNIDADE      696,333 

66 MOUSE USB   20,000 UNIDADE      20,338 

67 LICENÇA DE ANTIVÍRUS KASPERSKY   68,000 UNIDADE      77,338 

  Especificação : Versão 2019 

   
  

68 HD - SSD 1TB   5,000 UNIDADE      1306,250 

69 CABO DE PAR TRANÇADO UTO CAT6E (CAIXA)   62,000 UNIDADE      951,713 

70 PLACA MÃE SOCKET LGA 1151   64,000 UNIDADE      740,625 

  

Especificação : Característica: LGA 1150 para 9ª 
Geração de processadores, DDR3 1600/1333, 2 
canais de memória, saída gráfica HDM,DM-I, 
configuração USB 3.0 (TRASEIRA+INTERNA) 2+2, 
4 portas sata 6.0 GB/S, lan integrada 10/100/1000." 

   
  

71 NVR HR 16 CANAIS 1080N   1,000 UNIDADE      1834,963 

  

Especificação : COMPATÍVEL COM 5 
TECNOLOGIAS: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + 
ANALÓGICO + IP VISUALIZAÇÃO EM 1080P. 
GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS EM 1080N 
OU 720P. SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E BNC. 
REPRODUÇÃO EM TEMPO REAL, DETECÇÃO DE 
MOVIMENTO E BUSCA AVANÇADA. 
COMPATIBILIDADE COM ONVIF PERFIL S. COM 1 
HD SATA DE 1TB. EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO. 
MODO NVR - TRANSFORMA TODOS OS CANAIS 
BNC EM IP. FUNÇÃO BNC + IP - ADICIONA 
CÂMERAS IP AO DVR. IPV6.GARANTIA DE 12 
MESES. 

   
  

72 SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS   3,000 UNIDADE      2526,875 
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Especificação : 24 portas 10/100/100 Mbps. Suporta 
auto-aprendizagem de MAC address, Auto MD/MDX 
e auto negociação. Tecnologias energéticas 
eficientes e inovadoras, economizam até 25% de 
energia. Suporta controle de fluxo IEEE 802 3x para 
modo Full Duplex e backpressure para modo half 
duplex. Arquitetura de encaminhamento sem 
bloqueios que encaminha e filtra os pacotes em 
plena velocidade de cabo com taxa de transferencia 
máxima. Capacidade de Switch de 48 Gbps. Jumpo 
Frame 10k melhora o desempenho das grandes 
transferencias de dados. Auto - MD/ MDX elimina a 
necessidade de cabos cruzados. Suporta auto-
aprendizagem de MAC address e seu auto-
envelhecimento. Armazenamento e 
ancaminhamento de sistema de comutação. Portas 
de auto-negociação proporcionem uma integração 
inteligente entre os hardwares de 10 Mbps, 100 
Mpbs e 1000 Mbps. Design de mesa e montável em 
rack. Design de plug and Play simplifica a 
instalação. Design de plug & Play. 

   
  

73 DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM, HD 500  GB   45,000 UNIDADE      2009,963 

  

Especificação : Especificações Mínimas: 
Processador Core i3 da sexta geração ou superior, 
04 Gb de memória RAM Disco Rígido (HD) SATA de 
500 GB de 7200 rpm driver de DVD-RW, placa de 
rede integrada de 10/100 Mbps, placa de audio 
integrada, placa de vídeo integrada. 

   
  

74 ADAPTADOR WIRELESS USB 300 MBPS   98,000 UNIDADE      157,835 

75 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 220 W (REAIS0), 
BIVOLT, 24 PINOS.   67,000 UNIDADE      81,963 

76 
MULTIFUNCIONAL LASER COMPACTO COM 
CONECTIVIDADE Á REDE WIRELESS E  DUPLEX   1,000 UNIDADE      2456,000 

  

Especificação : Padrão de impressão duplex (frente 
e verso), resolução de cópia (máxima em dpi) 600 x 
600 dpi, capacidade de bandeja de papel inferior 
com capacidade para 250 folhas de papel, 
capacidade de impressão duplex (frente e verso) e 
interface de rede imbutida. IMPRESSORA A TONER 

   
  

77 ASPIRADOR DE PÓ PARA COMPUTADOR   4,000 UNIDADE      276,617 

  

Especificação : POTÊNCIA: 500W VOLTAGEM: 
110V FREQUENCIA: 50-60HZ ROTAÇÃO: 
16000RPM 

   
  

78 
MULTIMETRO VOLTIMETRO PROFISSIONAL 
DIGITAL   4,000 UNIDADE      165,625 

  

Especificação : Mudança de Faixa: Manual Precisão 
Básica: 0,5% Categoria de Segurança: CAT Ill 600V 
Alimentação: 1x 9V Data/Peak Hold: D Frequência: 
9,999n/99,99n/999,94/9,999mF/99,99mF 2 - True 
RMS: True RMS AC Tensão DC: 
600m/6/60/600/1000V Tensão AC: 6/60//600/750V 
Corrente DC: 60u/6m/60m/600m/20A "Corrente AC: 
6m/60m/600m/20A Display LCD/Contagem: 3 5/6 
Dígitos/6000 Capacitância: 
9,999n/99,991/999,94/9,999mF/99,99mF 
Temperatura: -40 - +1000ºC /-40 -- +1832ºF 
Resistência: 600/6k/60k/600k/6M/60MO 

   
  

79 KIT MICROFONE SEM FIO  DUPLO   12,000 UNIDADE      720,000 
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Especificação : Especificações: FM e Receptor - 110 
volts. Faixas de frequencia. FM 121.7 - 128.7 MHZ, 
Resposta de frequência 100 HZ - 10000 HZ (+3cB), 
Distorção de audio: Menos de 1%, Relação de 80cB. 
Area de alcance: Até 10 metros em área livre (pode 
variar de acordo com as interferencias do ambiente). 
Transmissor de microfone: Tipo de emissão: Fm. 
Desvio de frequencia 75 KHz, alimentação: 2 
Baterias 9V Alcalinas (não inclusas), Receptor, tipo 
de Recepçao: FM.Nivel de saida de audio- 25 mV. 
Sensibilidade da Recepção: 600 W (unbalanced), 
Garantia de 12 meses. 

   
  

80 EMENDA PARA CONECTOR RJ45   100,000 UNIDADE      8,088 

81 
DISCO RÍGIDO (HD INTERNO), 500 GB, SATA II, 
7200 RPM.   61,000 UNIDADE      273,500 

82 NOBREAK 800 VA,115/127 E 2015/227V   47,000 UNIDADE      732,213 

  

Especificação : Configuração Mínimas Obrigatórias. 
Potência 800VA/400W. Tensão de Entrada 
115V/220v. Bivolt automático. Tensão de saída 
115V. Especificação Técnica: Processador Riso/ 
Flash - Não serão aceitos equipamentos com a 
tecnologia Cisc. Filtro de linha; Inversor sicronizado 
com a rede através do sistema PLL. Mínimo 1 LED 
que indica as condições do nobreak. Função mute. 
Forma de onda sencidal por aproximação - 
retangular PWM. Botão liga/desliga temporizado. 
Recarga automática das baterias. Permite ser ligado 
na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno 
com 4 estágios de regulação. Função True RMS. 
Rendimento Mínimo 95% (para operação rede) e 
85% (para operação bateria). Baterias internas: 
Mínimo 1 bateria de 12Vdc/7Ah. Quantidade de 
tomadas: Mínimo 6 no padrão NBR 14136. Partida a 
fria. Permite que o Nobreak seja ligado na ausência 
de rede elétrica. Porta fusível externo com mínimo 
de uma unidade reserva. Tempo de acionamento do 
inversor. =0,8 ms3- Dispositivos de proteção: Contra 
descarga total das baterias. Contra surtos de tensão. 
Contra sobreaquecimento transformador. Contra 
Auto-circuito no inversor. Contra Sub/sobretensão 
da rede elétrica. Garantia deverá englobar todas as 
falhas de peças e mão de obra de fabricação por um 
período mínimo de 12 meses. 

   
  

83 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS 03 ANTENAS   15,000 UNIDADE      220,588 

  

Especificação : VELOCIDADE WIRELESS DE 
300MBPS, IDEAL PARA APLICAÇÕES SENSÍVEIS 
A INTERRUPÇÕES, COMO STREAMING DE 
VÍDEOS EM HD, TRÊS ANTENAS QUE 
AUMENTAM SIGNIFICAVELMENTE SUA 
ESTABILIDADEA DESEMPENHO ROBUSTO, 
FÁCIL CRIPTOGRAFIA DE SEGURANÇA 
WIRELESS AO APERTAR O BOTÃO WPS, 
ANTENA OMDIECIONAL FIXA DE 3*5CBI, 
INTERFACE 4 PORTAS LAS 10/10MBPS, 1 PORTA 
WAN 10/100MBPS. O CONTROLE DE LARGURA 
DETERMINEM A QUANTIDADE DE LARGURA DE 
BANDA A SER CONCEDIDA PARA CADA PC, 
COMPATIVEL COM IPV6 - A VERSÃO MAIS 
RECENTE DE PROTOCOLO DE INTERNET. 

   
  

84 
ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO AR 
QUENTE 110V.   20,000 UNIDADE      622,288 

85 PLACA DE REDE SEM FIO PCI   49,000 UNIDADE      110,975 

  
Especificação : Placa de rede Wreless de 150 Mbps, 
PCI- Express. 
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86 ALCOOL ISOPROPÍLICO   25,000 FRASCO       43,007 

  

Especificação : É usado para limpar componentes 
eletrônicos. É o mais apropriado para este fim pois a 
porcentagem de água é menor do que 1%, e por 
isso a hipótese de oxidação das peças é quase nula 

   
  

87 PASTAS TÉRMICAS   15,000 POTE         21,000 

  

Especificação : Pasta Térmica é especialmente 
indicada para montagens onde se exige um perfeito 
acoplamento entre o semicondutor e o dissipador de 
calor. Melhora a condução, através da eliminação do 
ar retido na montagem e pode operar em 
temperaturas de até 300°C 

   
  

88 FLUXO DE SOLDA LIQUIDO   13,000 FRASCO       54,347 

  

Especificação : Fluxo para solda liquido proporciona 
uma boa soldabilidade dos componentes e um bom 
efeito cosmético após a soldagem, sem necessidade 
de limpeza. 

   
  

89 
ASPIRADOR PARA TONER 1300 PROFISSIONAL 
FILTRO 3M   3,000 UNIDADE      683,330 

  

Especificação : Aspira Tanto Pó Preto Quanto 
Colorido E De Todas As Marcas. Não Deixa Vazar 
Nenhum Resíduo De Pó Para O Ambiente. 
Completo Para Limpeza De Cartuchos De Toner. 

   
  

90 FITA KEPTON   14,000 ROLO         45,083 

  

Especificação : Material: Poliamida,Resistecia a 
Temperatura: de -269°C ate 400°C,Expessura: 
30mm 

   
  

91 HD ESTERNO  1 TB   13,000 UNIDADE      466,463 

  
Especificação : 1 TB,USB 3.0, PC/Notebook Tipo de 
disco externo HDD 

   
  

92 ESTANHOS DE SOLDA 1MM 60X40 C/ FLUXO RA   15,000 ROLO         95,617 

  

Especificação : ROLO SOLDA 500 GRAMAS - 0,5kg 
(±80m), DIÂMETRO: 1mm, COMPOSIÇÃO 
(Estanho) SN60% + (Chumbo) PB40% 

   
  

93 PASTA DE SOLDA   10,000 POTE         32,493 

  

Especificação : É indicada para a soldagem pelo 
processo estanho- Aspecto: Pasta semi-sólida; 
Consistência: Entre 4 e 5 (ABNT 387/65); 
Solubilidade: Solúvel na maioria dos alcoóis e 
hidrocarbonetos; Odor: Característico ao breu; Cor: 
Amarelo claro 

   
  

94 LIMPA CONTATO SPLAY   55,000 UNIDADE      34,225 

  

Especificação : Ideal para bancadas eletrônicas, 
bem como elétricas e mecânicas; - Remove os 
resíduos que prejudicam a condutividade nos 
contatos elétricos e eletrônicos; - Remove poeira e 
também umidade; - Recupera a condutividade nos 
contatos instantaneamente; 

   
  

95 PLACA DE REDE PCI RJ45 10/100/1000 MBPS   20,000 UNIDADE      123,475 

  
Especificação : PLACA DE REDE, RJ45, PC 
EXPRESS 

   
  

96 PLACA DE VIDEO DE 4GB, DDR 3, 128 BITS   13,000 UNIDADE      536,963 

97 PROCESSADOR AMD A10   13,000 UNIDADE      971,088 

98 PROCESSADOR AMD AM4+   13,000 UNIDADE      842,125 

99 PLACA MÃE AMD AM4+,DDR4   13,000 UNIDADE      891,213 

100 MEMÓRIA RAM DDR4 4GB 2400MHZ   13,000 UNIDADE      312,463 

101 COOLER PARA PROCESSADOR INTEL/AMD   13,000 UNIDADE      43,088 

102 MONITOR LCD/18.5 POLEGADAS OU SUPERIOR   12,000 UNIDADE      656,213 
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103 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET 
(MEDIA 42PPM)   3,000 UNIDADE      4097,125 

  

Especificação : Especificações: Método de 
impressão laser eletrofotográfico, display LCD 
(tipo/tamanha): Display LCD monocromático de 5 
linhas/ 22 caracteres, tamanho do papel(máximo): 
até 21,6x35,6 cm (tamanho ofício), velocidade de 
impressão; Media de 42 ppm (tamanho carta), 
Resolução da impressão (máxima): até 
1200x1200dpi, emuladores PC/6, BR-Script 3, IBM 
Propierter, Epson FX memória (padrão/máximo): 
128MB/384MB. Capacidade de impressão duplex 
sim. Capacidade de entrada de papel (máxima): 
bandeja com capacidade para 250 folhas. Bandeja 
multiuso com capacidade para 50 folhas, 
capacidade de entrada opcional (máxima): Barriga 
com capacidade para 500 folhas, capacidade de 
said (máxima): 150 folhas(face para baixo), 1 folha 
(face para cima) alimentador automático de 
documentos (ADF) até 50 páginas interface padrão 
Ethernet e USB 20 de alta velocidade interface USB 
20 de alta velocidade interface USB 
frontal/Pictbridge SIM/NÃO. Velocidade de cópia, 
Média de 42 cpm (tamanho carta) capacidade de 
cópia duplex Sim. Resolução de cópia (máxima) 
1200x600 dpi. Resolução/Ampliação de cópia de 
25% a 400%, emincrementos de 1%. Opção de 
cópia: Cópias ordenadas, Nem 1, múltiplas (até 99) 
cópia de documento de identidade (RG) tipo do 
scanner mesa plana colorida (vidro) com 
alimentador automático de documentos (ADF) 
tamanho do vidro do scanner até 21,6x35,6 cm 
(tamanho oficio) capacidade de digitalização duplex 
sim. Resolução do scanner (máximo) óptica até 
1200x1200 dpi interpolada até 19200x19200 dpi 
função. Digitalizada para arquivo, imagem, e-mail, 
cor, FTP,USB, pasta de rede (CIPS). Visualizador de 
documento/ software de COR. Nuancet Paperport 
12SE com COR para Windows, Prestol, Page 
Manager 9 com COR para MAC, compatibilidade do 
sistema operacional Windows; Windows 7/ windows 
vista/ XP, XP profissional x64/ Server 2003/ 20080 
Mac; Mac OS x,v1058, v10.6x. 

   
  

104 HD SATA/4 TB/ PARA CFTV   22,000 UNIDADE      889,088 

105 CABO DE FIBRA ÓTICA/ DROP FIG 8 .   4,000 UNIDADE      3947,050 

  Especificação : FTTX; 2 FIBRAS 1M. 

   
  

106 CABO DE REDE CAT 5E   8,000 UNIDADE      453,713 

  

Especificação : Caixa com 305 metros. 
Homologação anatel- Cor: Azul- Cat 5e. Fio solido 
de cobre eletralítico- isolamento polietileno de alta 
densidade. Capa PVC retardante. Capacidade 
mutua máxima em 1k hz 56 pF/ m. Velocidade de 
propagação nominal: 68. Garantia de 12 meses. 

   
  

107 DVR HD 16 CANAIS 1080N   4,000 UNIDADE      2037,463 

  

Especificação : COMPATÍVEL COM 5 
TECNOLOGIAS: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + 
ANALÓGICO + IP VISUALIZAÇÃO EM 1080P. 
GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS EM 1080N 
OU 720P. SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E BNC. 
REPRODUÇÃO EM TEMPO REAL, DETECÇÃO DE 
MOVIMENTO E BUSCA AVANÇADA. 
COMPATIBILIDADE COM ONVIF PERFIL S. COM 1 
HD SATA DE 1TB. EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO. 
MODO NVR - TRANSFORMA TODOS OS CANAIS 
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BNC EM IP. FUNÇÃO BNC + IP - ADICIONA 
CÂMERAS IP AO DVR. IPV6.GARANTIA DE 12 
MESES. 

108 NOBREAK 1200 VA, 115/127 E 215/227   9,000 UNIDADE      841,213 

  

Especificação : Configurações mínimas obrigatórias: 
Potência 1200VA/600W. Tensão de entrada 
115V/220V Bivolt automatico. Tensão de saída 
115V. Especificações Técnicas: Processador 
Riso/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a 
tecnologia Osc. Filtro de linha. Inversor sicronizado 
com a rede através do sistema PLL. Mínimo 1 LED 
que indica as condições do nobreak. Função mute. 
Forma de onda sencidal por aproximação- 
retangular PWM. Botão liga/desliga temporizado. 
Recarga automática das baterias. Permite ser ligado 
na ausencia de rede elétrica. Estabilizador interno 
com 4 estágios de regulação. Função True RMS. 
Rendimento mínimo 95% (para operação rede) e 
85% (para operação bateria). Baterias Internas: 
Mínimo 6 no padrão NBR 14136. Partida a frio. 
Permite que o nobreak seja ligado na ausência de 
rede elétrica. Porta fusível externo com mínimo de 
uma unidade reserva. Tempo de acionamento do 
inversor. = 0,8 ms. Dispositivos de proteção: Contra 
descarga total das baterias. Contra surtos de tensão. 
Contra sobreaquecimento transformator. Contra auto 
circuito no inversor. Contra Sub/sobretensão da rede 
elétrica. Garantia deverá englobar todas as falhas de 
peças e mão de obra de fabricação por um período 
mínimo de 12 meses. 

   
  

109 RADIO DE INTERNET NANOSTATION 5.8GGHZ.   1,000 UNIDADE      683,463 

110 LICENÇA DE USO DO WINDOWS 10 PRO   21,000 UNIDADE      710,125 

111 CABO VGA 1,5 MT   32,000 UNIDADE      45,463 

112 CARTÃO DE MEMÓRIA 16 GB   10,000 UNIDADE      40,500 

113 
ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, ENTRADA 
BIVOLT, SAIDA 115 VA   20,000 UNIDADE      548,713 

114 PROJETOR MULTIMÍDIA, 2800 LUMENS   6,000 UNIDADE      3201,500 

  

Especificação : Projetor multimídia, 2800 lumens, 
bivolt, com as especificações mínimas a seguir. 
Sistema de projeção 3 LCD, tecnologia 3-chip. 
Método de projeção: Montagem frontal/ traseira/ 
teto; Conexões tipo, HDM, Computador/ Vídeo 
componente D-sub de 15 pinos, entre outras. 

   
  

115 
PLACA MÃE (MOTHERBOARD) DDR-4, SOCKET 
LGA 1151   31,000 UNIDADE      755,963 

  

Especificação : Placa Mãe Socket LGA-1151 com as 
especificações mínimas: Placa compatível com 
processadores a partir da 6ª geração, 2 sockets para 
memória DDR-4. Processador gráfico integrado (on-
board) com porta D-Sub, DM-D e HDM, Placa de 
audio integrada (on-board), Placa de rede integrada 
(on-board) de 10/100/1000 Mbps. 

   
  

116 DISCO RÍGIDO (HD INTERNO) 01 TB, SATA   15,000 UNIDADE      379,713 

117 PENDRIVE DE 8G   6,000 UNIDADE      28,963 

118 MINI RACK 5U   3,000 UNIDADE      391,225 
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Especificação : Largura 50 cm, Altura 30 cm, 
Profundidade 35 cm. Mini Rack de 19 polegadas, 
com altura de 8U e Profundidade externa de 400 
mm, Rack com chapa traseira perfurada para 
fixação em parede. Especifico para gabientes rack 
de servidor ou equipamentos de infra-estrutura. 
Estrutura feita em aço carbono pré-zincado com 
espessura 0,80 mm. Pintura em epoxi pó preto 
microtexturizado. Possui 2 planos de réguas 19, 
(fronta/ traseiro) reguláveis. Sistema de fixação que 
possibilita montagem e desmontagem de parafusos. 
Tampas laterais removiveis atraves de fecho rápido 
(traves). Parte superior com recorte regulável para 
passagem de cabos. Porta em acrilico transparente 
de 2,0 mm para visualização dos equipamentos. Kit 
de fização incluso ( porcas, gaiolas e parafusos. 
Atende as normas BA310-D e RS-310. Possui 
furação para 2 ventiladores de 80x80x25 
mm(opcional não incluso). Garantia de 12 meses. 

   
  

119 HD EXTERNO, 2 TB, USB 3.0, 7200 RPM   6,000 UNIDADE      710,963 

120 
TRIPÉ PROFISSIONAL, CABEÇA HIDRAULICA, 
CAPACIDADE DE 10KG   3,000 UNIDADE      2707,500 

  

Especificação : Tripé profissional para camera digital 
compacta avançad com as seguintes especificações 
mínimas; Capacidade de carga máxima- 10 Kg, 
Altura Máxima: 180 cm, Altura mínima: 65 cm. 
Diâmetro máximo das pernas- 3,2 cm, Diâmetro 
mínimo das pernas- 2,4 cm. Seções- 4. Rosca- 
PAdrão1/4, Nível de Bolha- Sim (x2), Bússola- 
cabeça- Rotação Horizontal- 360º, Cabeça- Rotação 
Vertical- 110º, Cor- Preto, Material- Aluminio 
Plastico, Peso (tripé+cabeça)- 3,20 Kg Itens que 
acompanhamos tripé 1x Tripé, cabeça, 2x Manopla 
de movimentos, 2x Chave Allen, 1x Bolsa para 
transporte. OBS: Tripé com as características/ 
especificações que atendem a assessoria de 
comunicação no desenvolvimento de suas 
atividades. 

   
  

121 RACK DE PAREDE 6U   1,000 UNIDADE      552,500 

122 PLACA MÃE, SOCKET LGA 1155.   2,000 UNIDADE      702,463 

  

Especificação : PARA PROCESSADOR CORE i3, i5 
E i7. Placa mãe compatível para gabinete micro ATX 
com suporte para processador Core i3, i5 e i7 para 
socket LGA 1155. Caracteristicas: Modelo de placa 
micro- ATX processadores com suporte para 
processador core i3, i5 e i7 soquete LGA 1155. 
Numero de slots PC: 1 slot PC, 2 slot PC- E 20x16, 
2 slot PC- E 20. Velocidade da memoria 1066/1333 
GHZ. Tipo de slots de memoria: 4 slots de memoria 
DDR3 expensível até 32 GB, Placa de vídeo 
onboard, com video onboard, placa de som onboard 
com audio onboard, placa de rede onboard com 
rede 10/100/1000 MBPS onboard,softwares 
fornecidos com CD instalação da placa mãe, 
garantia de 12 meses. 

   
  

123 IMPRESSORA  ECOTANK L495   2,000 UNIDADE      2247,000 
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Especificação : Impressora multifuncional tanque de 
tinta completa que proporciona baixo custo de 
impressão com alto rendimento. Com o único 
Sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos, 
imprima até 7.500 páginas coloridas e 4.500 páginas 
em preto com a maior resolução de impressão da 
categoria. Com Wi-Fi integrado e visor LCD colorido, 
imprima sem fios de qualquer lugar.Tecnologia 
EcoTank: nº 1 em impressão sem cartuchos. 
Imprime até 7500 páginas coloridas ou até 4500 
páginas em preto Epson Connect: Impressão 
wireless e remota a partir de tablets e smartphones 
Novo design mais fácil de recarregar. Modelo: 
C11CF47302 

   
  

124 CAPA PARA CONECTOR RJ45   50,000 UNIDADE      2,863 

125 CONECTOR FÊMEA KEYSTONE RJ45   200,000 UNIDADE      8,960 

126 TESTADOR DE FONTE   5,000 UNIDADE      459,950 

127 CABO DE ENERGIA SATA   50,000 UNIDADE      18,225 

128 PROCESSADOR  INTEL CORE I3 3,6 GHZ   10,000 UNIDADE      981,375 
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ANEXO I.I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO:  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA 

MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE 

JACUNDÁ – PA. 

 

2. OBJETIVO / FINALIDADE / JUSTIFICATIVA 

 

Tal aquisição se faz necessária, em virtude dos equipamentos e suprimentos ora pleiteados, 

serão devidamente utilizados para substituição das existentes por estarem depreciadas pelo longo 

período de sua utilização. Estimam-se para o período anual, as quantidades e especificações 

constantes no anexo I do edital. 

Por tratar-se apenas de uma quantidade estimada, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUNDÁ - PA solicitará a entrega dos materiais/equipamentos até o montante necessário para 

suprir as necessidades das secretarias administrativas da Prefeitura Municipal de Jacundá, ou seja, 

as solicitações serão fracionadas de acordo com a demanda. Não havendo solicitação de entrega de 

algum item, não há compromisso da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ - PA, pelo seu 

pagamento. 

 

3. RELAÇÃO DOS PRODUTOS 

Conforme Solicitações de despesa em Anexo. 

 

4 OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE 

4.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela licitante 

vencedora. 

4.2. Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermédio da Controladoria 

Interna da P.M.J. 

4.3 - Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, no prazo 

máximo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento das mesmas na Controladoria Interna 

Administrativa e Financeira/P.M.J.. 

4.4 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o especificado. 
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4.5. Alocar recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste contrato, 

efetuando os pagamentos em dia, e na forma convencionada. 

4.6. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste contrato. 

4.7. Designar servidor ou comissão composta por servidores da P.M.J. para o recebimento e 

aceitação dos produtos. 

4.8. Notificar a Contratada, caso se verifique alguma irregularidade ao presente Contrato. 

 

5 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

5.1 A aquisição dos produtos deverá obedecer, rigorosamente, as especificações deste memorial 

descritivo e as demais instruções contidas no Edital do Pregão Presencial e na Minuta de Contrato. 

5.2. Ressarcir eventuais solicitações voltadas ao saneamento das irregularidades verificadas durante 

a vigência do contrato. 

5.3. Observar rigorosamente as normas legais que regulamentam a prestação dos serviços e a 

aquisição dos produtos, em especial, o Código de Defesa ao Consumidor - CDC, cabendo-lhe 

inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões a que der causa. 

5.4. Fornecer os produtos conforme especificado pelo CONTRATANTE, com base no resultado e 

homologação do procedimento licitatório; 

5.5. Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de habilitação e 

qualificação exigidas na fase licitatória. 

5.6. Cumprir as exigências, no que concerne a apresentação das certidões negativas de débitos 

tributários e fiscais (CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND INSS, CND TRABALHISTA, CND 

DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, CND ESTADUAL, CND MUNICIPAL) para fins de pagamento. 

5.7 Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/P.M.J., 

discriminando os produtos adquiridos, bem como os quantitativos e seus respectivos valores 

conforme constam discriminados no contrato. 

5.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 

transporte resultantes da execução do contrato. 

5.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes da sua 

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

5.10. A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento rigorosamente de acordo com o 

disposto na CLÁUSULA QUINTA. 
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5.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

5.12. Fornecer o produto adjudicado, parceladamente conforme for solicitado, no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, contadas a partir da solicitação da CONTRATANTE. 

5.13. O retardamento no fornecimento, não justificado, considerar-se-á como infração contratual. 

5.14. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os 

impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que 

incidam ou venham a incidir sobre os produtos objeto deste Contrato e apresentar os respectivos 

comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE, exceto com relação aos tributos e 

contribuições que serão recolhidos pelo CONTRATANTE no ato do pagamento. 

5.15. A fiscalização da aquisição dos produtos por parte da P.M.J. não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-

responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e preposto, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666 de 1993. 

5.16. Caberá à CONTRATADA todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente de trabalho, quando em ocorrências da espécie forem vítimas os seus técnicos 

e empregados no desempenho do serviço, ou em contato com eles nas dependências da 

CONTRATANTE. 

 

6 CONDIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO: 

6.1. Em hipótese alguma será permitida a sub-rogação do contrato para terceiros, senão por 

aquele contratado. 

 

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO OU/E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2020, contados a partir da data da assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. A ata de registro terá 

validade de um ano (1 ANO). 

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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Em se tratando de SRP – Sistema de Registro de Preços, as despesas correrão por conta das 

dotações orçamentárias no exercício de 2020, e serão aplicadas nos contratos de acordo com a 

necessidade de cada Secretaria e Fundos Municipais.  

 

9. FUNDAMENTO LEGAL 

7.1 A aquisição dos produtos, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, 

na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e, 

subsidiariamente, na Lei nº 8666/93 e suas alterações. 

 

8 RECURSOS FINANCEIROS: 

8.1. Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados, correrão à conta dos recursos da 

dotação orçamentária indicados no (s) Contrato (s). 

 

9 FORMA DE PAGAMENTO: 

9.1 O pagamento será efetuado, à vista e integralmente, por meio de ordem bancária transmitida ao 

Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela licitante vencedora, 

em até 15 (QUINZE) dias corridos após a apresentação dos documentos de cobrança, e após o 

aceite/ atesto da nota fiscal fatura pelo setor competente da P.M.J. 

9.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Termo 

de Referência, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob 

pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

9.3. Para efeito de pagamento, A P.M.J. procederá às retenções tributárias e previdenciárias 

previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

9.4 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar 

juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 

e contribuições de acordo com a legislação específica. 

9.5. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora caso a mesma se encontre em situação 

irregular perante os órgãos tributários e fiscais dos diversos entes da Federação. 

9.6. As notas fiscais-faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas aos seus 

emitentes, que deverão corrigir os vícios que originaram a devolução. 
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9.7. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direta a alteração de preços, 

indenização ou compensação financeira. 

9.8 A P.M.J. se reserva o direito de recusar executar o pagamento se os produtos não estiverem de 

acordo com as especificações contratadas ou apresentarem vícios. 

  

10. DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

10.1. Os produtos deverão ser de 1ª linha com ótimo padrão de qualidade, designer moderno, de 

acordo com os padrões usuais de mercado, identificação do fabricante, excelente desempenho, 

marca, modelo e demais características e especificações técnicas essenciais pertinentes que permita 

a aferição de seu padrão de qualidade e desempenho, certificação das normas ISO e/ou INMETRO 

(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) e demais normas 

pertinentes. 

10.2. Serão recusados produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, corrompidos, 

fraudados, bem como aquela em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, 

distribuição e apresentação. 

10.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a contratada entregar fora das especificações 

deste Termo de Referencia. 

10.4. Os produtos deverão ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, dentro das 

especificações das normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item.  

10.5. Os produtos deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos 

fabricantes.  

10.6. Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação defasada que 

comprometa a sua plena utilização.  

10.7 A (s) empresa (s) vencedora (s) será (ão) responsável (is) pela substituição, troca ou reposição 

dos produtos porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as 

especificações.  

10.8. Durante o prazo de garantia o fornecedor fica obrigado a substituir, às suas expensas, produtos 

defeituosos no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

10.9 O fornecedor deverá entregar os produtos de maneira que seja possível a conferência, 

separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle do Setor Responsável pelo 

Recebimento. 
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10.10. Os produtos deverão ser de ótima qualidade e atender às especificações exigidas, entregues 

em embalagens adequadas, firmes e devidamente lacradas, de forma a preservar suas características 

originais, conforme exigido, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, 

reciclado, recondicionado ou recuperado. 

10.11. Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais, sem avarias, devendo ser 

identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas 

características: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem. 

 

11. DA FORMA E PERIODO DE FORNECIMENTO DOSPRODUTOS.  

Os produtos serão entregues de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Jacundá – PA. 

Mediante empenho.  

 

12. DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

DO CONTRATO.  

O servidor designado pelo representante da Prefeitura Municipal de Jacundá para esse fim será o 

Diretor do Departamento de Compras de cada Fundo. 

13. DAS PENALIDADES 

13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na execução, 

garantida a prévia defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93; 

13.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado 

está sujeita à sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa. 
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ANEXO II - Modelo (A) 

CREDENCIAMENTO 

Pregão Presencial nº 9/2020-013-PMJ 

 

 

 

  A Firma/Empresa ____________________________________, com sede na rua ____ 

_________________________, no ______, (cidade)                           , (Estado)                 , inscrita 

no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o no ______________, por seu 

representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário etc.), constitui, para fins de representação na 

licitação, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, A Sr. (a)________________________________, 

RG no ______________________(ou outro documento de identificação), que exerce a 

função/cargo de ___________________, com amplos poderes de decisão, podendo para tanto, 

negociar preços, ofertar lances, além de participar da abertura dos envelopes PROPOSTA e 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, 

receber intimações, notificações e, em nome desta, defender seus interesses. 

 

 

 

Cidade, ______de _______________ de______ 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(OUTORGANTE) 
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ANEXO II - Modelo (B) 

Pregão Presencial nº 9/2020-013-PMJ 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LC Nº 123/2006 E LC 

147/2014 

 

 

 DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste Edital, que a 

empresa ____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ nº ________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 

Complementar 147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência no procedimento licitatório cima citado, realizado pelo Município 

de JACUNDÁ - PA - PA. 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(nome, RG, cargo e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II - Modelo (C) 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DO EDITAL E ANEXOS 

Pregão Presencial nº 9/2020-013-PMJ 

 

 

 

 DECLARAMOS que a empresa __________________________________, com sede na rua 

_____________________, no ______, (cidade) ________________, (Estado) 

________________, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o 

no ______________, encontra-se devidamente habilitada, recebeu o edital e seus anexos, e que 

concorda plenamente com todos os requisitos de habilitação constantes das Condições do edital do 

referido Pregão Presencial. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante legal da licitante) 
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ANEXO II - Modelo (D) 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

Pregão Presencial nº 9/2020-013-PMJ 

 

 

 

 

  DECLARAMOS que a empresa ____________________________________, com sede na 

rua_________________________, no ______, (cidade)  ___________, (Estado)  _________, 

inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o no ______________, 

em atendimento ao previsto na Condição 17, Inciso XIII, do edital do Pregão Presencial supra 

mencionado, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999). 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO II – Modelo (E) 

Pregão Presencial nº 9/2020-013-PMJ 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

Eu, ________(representante do licitante)___________, portador da Cédula de Identidade 

RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído da 

empresa ______ (identificação do licitante_____ ), inscrita no CNPJ nº ________________, 

doravante denominado _____(Licitante/Consórcio)_____, para fins do disposto no Edital da 

presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

(a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 

órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

 

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

e informações para firmá-la. 

 

           

  Local e data 

 

 

 

            ___________________________________ 

 Assinatura e carimbo 

   (representante legal) 
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                                           ANEXO II - Modelo (F) 

                                            MODELO DA CARTA PROPOSTA 

Pregão Presencial nº 9/2020-013-PMJ 

 

 

Prezados Senhores, 

Analisamos o assunto acima referenciado e concordamos integralmente com as condições 

especificadas nas Instruções, quanto à contratação do objeto em epígrafe. 

 

Propomos o valor global de R$............ (......por extenso.......) 

O prazo de validade desta proposta é de: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de entrega: 

 

DADOS DA LICITANTE 

Nome ou Razão Social 

CNPJ:     

Inscrição estadual: Inscrição Municipal: 

Endereço: CEP: 

E-mail:                  Telefone: 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: 

Endereço: 

CPF: 

RG: 

Estado Civil: 

Cargo na Empresa: 

E-mail: Telefone: 

 

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE: 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

Data: .........../.........../............. 

Atenciosamente, 

 

_________________________ 

Nome responsável legal 

Empresa  

CNPJ  

 

 

A carta proposta deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 
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ANEXO II – Modelo (G) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE 

Pregão Presencial nº 9/2020-013-PMJ 

 

 

 

A empresa _________________________, portadora do CNPJ: __________________, 

com sede na _________________________, nº ______, (cidade)  ___________, (Estado)  

_________, DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivos à sua habilitação 

no presente Pregão Presencial, ciente da obrigatoriedade se declara que não há ocorrências 

posteriores e anteriores. 

 

 

Local e data 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura e carimbo  

(Representante legal da licitante) 
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ANEXO III – Modelo (H) 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEIMPEDIMENTOS COM 

O MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - PA. 

Pregão Presencial nº 9/2020-013-PMJ 

 

 

 

 

 DECLARAMOS, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, que, a empresa: xxx  portadora do CNPJ: xxx, encontra-se em dias com 

relação à entrega de produtos e/ou materiais, ou não possui contrato com o Município de 

JACUNDÁ - PA. 

 

LOCAL E DATA 

 

 

 

 

 

xxx 

(representante legal) 

 

 

 

Atesto da CPL (Pregoeiro) 

 

 

  

________/__________/_________ 
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ANEXO IV 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Nº 

SRP -Pregão Presencial nº 9/2020-013-PMJ 

 

 

 

Aos _________ dia(s) do mês de __________de dois mil e dezessete, o Município de JACUNDÁ  – 

PA, com sede na Rua xxxxxxx - Bairro Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº XXXXXX, 

representado pelo Senhor ISMAEL GONÇALVES BARBOSA portador do RG XXXXX via PC – 

GO e do CPF nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua xxxxx, nº XXX Bairro: XXXXX 

no Município de Jacundá - PA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no 

D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da 

proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços,   RESOLVE registrar os 

preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta 

foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto será SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS 

DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ – PA, 

DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL. 

 

Empresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxx; C.N.P.J. nºxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representada neste ato 

pelo Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.P.F. nº xxxxxxxxxxxxx, R.G. nº xxxxxxxxxxxx 

 

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES       UNIDADE        QUANTIDADE     VALOR 

UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

Apresente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura. 

 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a 

CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 

exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, 

quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 

FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o 

compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 

legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando 

desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 

praticados, obedecida à ordem de classificação. 

 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

assumidas com o Contratante. 

 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 

Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

O recebimento, o local e o prazo de entrega do fornecimento dos produtos deverão ocorrer de 

acordo com as especificações contida na ordem de serviço, de acordo com a necessidade e interesse 

da secretaria solicitante. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

 1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e 

Certidões no Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, situado na Rua Pinto 

Silva, S/N, CENTRO, para fins de pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta 

corrente do fornecedor, a partir do 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente, conforme 

planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30 de cada 

mês. 

 1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-

financeiro) determinado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, em se tratando de 

empresas declaradas como ME ou EPP no período máximo de 30 (trinta) dias para cada 

parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva disponibilidade orçamentária. 

 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de 

regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social 

(CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ reserva-se o direito de recusar o pagamento se, 

no ato da atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou 

estiverem em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
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4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão 

Presencial/SRP. 

 

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação 

financeira por atraso de pagamento. 

 5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será 

aplicado o percentual de 10% (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados. 

 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte: 

 

 EM = I x N x VP 

 

 Onde: 

 

 EM = Encargos moratórios; 

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

 VP = Valor da parcela a ser paga. 

 I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

 I = (TX) / 365 => I = (6/100) /365  =>    I = 0,0001644 

 

 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

 6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 

 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

103. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 

desde que haja interesse do Município com a apresentação das devidas justificativas adequadas a 

este Pregão Presencial/SRP. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação 

do pedido. 

 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços, a 

Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as 

seguintes sanções: 
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I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do 

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa 

licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

Administração; 

 

II - Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das 

obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não 

entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente; 

 

III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução 

total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial, sem embargo, de indenização dos prejuízos porventura causados ao 

contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto 

perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade 

da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 

ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal. 

 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula 

poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 

fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, 

da Lei nº 8.666/1993. 

 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados, desde que 

comprovado pelo fornecimento através de documento fiscal emitido pelo seu fornecedor. 

 

Parágrafo segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
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Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido. 

 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 

fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Contratante poderá: 

 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido 

do fornecimento ou serviços; 

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

 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas 

especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação 

ao representante designado pela contratante. 

 

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser 

executados ou fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços ou ordem de 

compras, acompanhados das respectivas notas fiscais; 

 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

serviços ou produtos com as especificações constantes da proposta da empresa. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua 

consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 

A pedido, quando: 

 

- Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 

ou de força maior; 

- O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos serviços. 

 

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 
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- Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

- Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 

- Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 

de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

Automaticamente: 

 

- Por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- Quando não restarem fornecedores registrados; 

 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostila mento 

na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de 

registro. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E 

EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA OU SERVIÇOS 

 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 

contratante. 

 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 

quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e 

cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de 

registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

 

Parágrafo segundo: A supressão dos serviços ou produtos registrados nesta Ata poderá ser total ou 

parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

Parágrafo terceiro: Na hipótese de haver alterações ou reajustes nos preços, a empresa deverá 

comprovar o devido reajuste mediante notas ou documentos fiscais de compras dos produtos e ainda 

em conformidade na Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO OU 

SERVIÇOS 
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Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de 

Registro de Preços. 

 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 

12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem 

prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, 

após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

 

Parágrafo segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 

especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Integra esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços e a proposta da empresa 

classificada em 1º lugar. 

 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 

disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

 

Parágrafo segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de JACUNDÁ - PA - 

PA, com exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 

 

JACUNDÁ - PA - PA, em ___ de ______________ de _______. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

CONTRATANTE 
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ N° ___.___.___/___-__ 

  CONTRATADA  

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.___________________________                                                     

2.___________________________ 

CPF nº:                                                                                                   CPF 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

Pregão Presencial nº 9/2019-016-PMJ 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, neste ato denominado CONTRATANTE, com 

sede na Rua Pinto Silva, S/N– Bairro: Centro – CEP: 68.590.000, JACUNDÁ - PA, inscrito no 

CNPJ (MF) sob o nº 05.854.633/0001-80, representada pelo Srª. ISMAEL GONÇALVES 

BARBOSA, Prefeito  Municipal, portadora do RG: _________ e do CPF nº ________________, 

residente e domiciliado no _______ endereço_______ e, de outro lado a firma 

____________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ______________, estabelecida 

________________________________doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

neste ato representada pelo Sr.(a) ____________________________, portador da Cédula de 

Identidade nº ______ SSP/__ e CPF (MF) nº _________________, têm entre si justo e avençado, 

e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Presencial e a 

proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA 

às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se 

seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto será a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS 

DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ – PA, 

DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL. 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VL. 

UNITÁRIO 

VL. 

TOTAL 

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

 

1.    O valor deste contrato, de R$ .............................(..................................). 

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta 

apresentada pela CONTRATADA no Pregão Presencial e na Cláusula Primeira deste instrumento 

são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer 

obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

2. O valor do contrato não poderá sofrer alteração ou correção monetária no prazo inferior a um 

(01) ano.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial, com regime de 

execução INDIRETA na forma de empreitada por preço unitário, realizado com fundamento na 

Lei nº 10.520, de 27 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93, Decreto Federal 7.892/2013 e nas 

demais normas vigentes. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

 

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 

8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

1. O prazo de vigência deste Contrato será de ____/____/_______ a ____/____/_______, com 

validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de 

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

1.    Caberá ao CONTRATANTE: 

1.2 - Rejeitar qualquer serviço executado ou produto entregue equivocadamente ou em desacordo 

com as especificações constantes do Anexo I do edital do Pregão Presencial. 

1.3 – garantir que sobre hipótese alguma será subcontratada de forma integral o objeto do 

processo; 

1.7 - Atestar as faturas correspondentes e supervisionar a execução serviço ou fornecimento de 

produtos, por intermédio de servidor autorizado da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

1.    Caberá à CONTRATADA: 

1.1 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes do 

fornecimento dos produtos ou execução dos serviços, tais como: 

a) salários; 

b) seguros de acidente; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vale-refeição; 

f) vale-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

1.2 - Manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando 

em trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

1.3 - Manter os seus funcionários identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 

normas disciplinares do CONTRATANTE; 

1.4 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de 

propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários 

durante o fornecimento dos produtos alvo deste contrato; 

1.5 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por 

seus funcionários no recinto do CONTRATANTE; 

1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

os serviços efetuados ou produtos fornecidos referentes ao objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução no prazo máximo de 24 horas; 
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1.7 - Usar a melhor técnica possível para a execução do objeto deste contrato; 

1.8 -  Fornecer todo o material necessário à execução dos serviços de entrega dos produtos objeto 

deste contrato, empregando sempre os produtos de primeira qualidade; 

1.9 - Comunicar ao representante legal do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

1.10- Obter todas e quaisquer informações junto ao representante legal do CONTRATANTE 

necessárias à boa execução dos trabalhos ou fornecimento dos produtos; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE; 

 1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus empregados quando do fornecimento de produtos ou em conexão com ele, ainda que 

acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

 1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 

ao fornecimento de produtos, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; e 

 1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste Contrato. 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 1.1 - Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 

 1.2 - Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e 

 1.3 - Obrigação da contratada de manter a qualidade de habilitação durante toda execução do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado pelo servidor 

________________________________ designado para esse fim, representando o 

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição. 

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse 

fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUNDÁ, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for 

necessário. 

 

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

 

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos produtos caberá ao representante 

legal da CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

 

1. - A despesa originada deste Pregão Presencial correrá por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

Exercício 2020 Atividade 0909.101220002.2.057 Atividades Administrativas - Secretaria de Saúde, 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 

1313.041220002.2.084 Secretaria de Políticas para Mulheres (Atividades), Classificação econômica 

3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 1414.123610010.2.043 FUNDEB - 

40% (Manutenção e Melhoramento) , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 

Exercício 2020 Atividade 0808.041220002.2.056 Secretaria de Agricultura e Pesca ( Ativ idades 

Administrativa), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 

Atividade 0505.041220002.2.017 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Urbanos, 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 

0707.121220002.2.028 Secretaria Mun. de Educação - Fundo Mun. de Educação, Classificação 

econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 1010.081220002.2.066 

Secretaria de Assistência Social (Ativ Administrativas), Classificação econômica 3.3.90.30.00 

Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 1111.181220002.2.073 Secretaria de Meio 

Ambiente e Turismo (Ativ Administrativas), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 

consumo, Exercício 2020 Atividade 1515.226610017.2.092 Secretaria de Industria, Comercio e 

Agronegocio (Ativ. admini, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 

2020 Atividade 0303.041220002.2.009 Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Gestão 

(Atividades Admin), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 

Atividade 1212.041220002.2.076 Atividade Administrativa , Classificação econômica 3.3.90.30.00 

Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 0909.103010018.2.060 Atendimento Médico 

Ambulatorial (PAB) , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 

Atividade 0909.103010018.2.063 Vigilância em Saúde Pública , Classificação econômica 

3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 0909.103020019.2.064 Atendimento 

Médico de Mádia Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 

Exercício 2020 Projeto 1010.081220002.1.044 Manutenção das Ações de Proteção Social Basica, 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 

1010.082440022.2.069 Operacionalização IGD-PBF E IGD-SUAS , Classificação econômica 

3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 0606.041220002.2.022 Sec. de 

Habitação Social e Terras Patrim (Ativ. Admi), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 

consumo, Exercício 2020 Atividade 0202.041220002.2.005 Gabinete do Prefeito (Atividades 

Administrativas), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 

Atividade 0707.121220002.2.028 Secretaria Mun. de Educação - Fundo Mun. de Educação, 

Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 

Atividade 1212.041220002.2.076 Atividade Administrativa , Classificação econômica 4.4.90.52.00 

Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 Atividade 0505.041220002.2.017 Secretaria 

de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Urbanos, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos 
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e material permanente, Exercício 2020 Atividade 0404.041230006.2.015 Secretaria de Finanças e 

da Fazenda (Atividades Admin.), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 

permanente, Exercício 2020 Atividade 0202.041220002.2.005 Gabinete do Prefeito (Atividades 

Administrativas), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, 

Exercício 2020 Atividade 1313.041220002.2.084 Secretaria de Políticas para Mulheres 

(Atividades), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 

2020 Atividade 0808.041220002.2.056 Secretaria de Agricultura e Pesca ( Ativ idades 

Administrativa), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, 

Exercício 2020 Atividade 0606.041220002.2.022 Sec. de Habitação Social e Terras Patrim (Ativ. 

Admi), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 

Atividade 0202.041240002.2.007 Atividade de Controle Interno , Classificação econômica 

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 Atividade 

0303.041220002.2.009 Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Gestão (Atividades 

Admin), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 

2020 Atividade 0505.044520009.2.019 Departamento Municipal de Transito - DMTU, 

Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 

Atividade 1010.081220002.2.066 Secretaria de Assistência Social (Ativ Administrativas), 

Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 

Atividade 1515.226610017.2.092 Secretaria de Industria, Comercio e Agronegocio (Ativ. admini, 

Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 

Atividade 0909.101220002.2.057 Atividades Administrativas - Secretaria de Saúde, Classificação 

econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 Atividade 

1111.181220002.2.073 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (Ativ Administrativas), 

Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 

Atividade 1414.123610010.2.043 FUNDEB - 40% (Manutenção e Melhoramento) , Classificação 

econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 Atividade 

1010.082440022.2.069 Operacionalização IGD-PBF E IGD-SUAS , Classificação econômica 

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 Projeto 1010.081220002.1.044 

Manutenção das Ações de Proteção Social Basica, Classificação econômica 4.4.90.52.00 

Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 Atividade 0909.103010018.2.060 

Atendimento Médico Ambulatorial (PAB) , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e 

material permanente, Exercício 2020 Atividade 0909.103010018.2.063 Vigilância em Saúde 

Pública , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 

2020 Atividade 0909.103020019.2.064 Atendimento Médico de Mádia Complexidade , 

Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 

1. O pagamento será efetuado, após o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente, conforme 

planejamento e disponibilidade financeira. As notas Fiscais deverão ser entregues entre os dias 15 

a 30 de cada mês, de acordo com a ORDEM DE SERVIÇO, mediante o atestado de recebimento 

dos itens solicitado, acompanhado de Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de 

Empenho. 

O pagamento será creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária à conta indicada 

na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco e da agência, localidade e 

número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e atestado a 

entrega dos itens descritos nas Notas Fiscais. 



 

 

 

Rua Pinto Silva s/nº - Centro Administrativo – Cx. Postal: 3091 – Jacundá - Pará. 

68 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de 

comprovação da regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada. 

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

produtos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 

compensação financeira por atraso de pagamento. 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

pagamento da parcela, ser a seguinte: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP=Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) 

    ____ 

    365 

 

I = (6/100) 

    _______ 

      365 

 

I = 0,0001644 

TX= Percentual da taxa anual = 6%. 

 6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 

disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser 

contratado. 

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais 

obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 1.1 - Advertência; 

 1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução 

total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 1.3 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 

injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente 

à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula 

Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

oficial; 

 1.4 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 

injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à 

solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima 

deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 1.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ - PA, por até 2 (dois) anos. 

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

 2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

 2.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 2.3 - Comportar-se de modo inidôneo; 

 2.4 - Fizer declaração falsa; 

 2.5 - Cometer fraude fiscal; 

 2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

 2.7- Não celebrar o contrato; 

 2.8- Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

 2.9- Apresentar documentação falsa. 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couberem às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei N. º 8.666/93. 

 

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta 

Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 

CONTRATANTE,  poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
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 2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Administração do CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

 2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Presencial, cuja realização decorre da 

autorização do Senhor ISMAEL GONÇALVES BARBOSA, e da proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de JACUNDÁ - PA, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

JACUNDÁ - PA - PA, em ___ de ______________ de _______. 

 

   

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ N° __.___.___/___-__ 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.___________________________                                                     

2.___________________________ 

CPF nº:                                            
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