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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023 

Processo Administrativo nº 2532224-A/2022 

 

Torna-se público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, sediada na 

Praça São Miguel, nº 60, bairro São Miguel, CEP: 68.610-000, cidade de Augusto Corrêa/PA, por 

meio do Pregoeiro designado pelo Decreto nº 198/2021, realizará licitação, para registro de preços, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento (MENOR 

PREÇO POR ITEM), visando o registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de 

informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias agregadas e Fundos 

Municipais de Augusto Corrêa/PA, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por 

PREÇO UNITÁRIO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 10.024, 

de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 

05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções Normativas 

SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 13/02/2023. 

Horário: 09:00 horas (horário de Brasília/DF) 

Local: www.licitanet.com.br  

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços 

para eventual aquisição de Suprimentos de Informática para atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal, Secretarias agregadas e Fundos Municipais de Augusto Corrêa/PA, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

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

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/; 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 

3.3. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 

remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que 

poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

R$ 134,00 R$ 224,00 R$ 305,00 R$ 440,00 

http://www.nobres.mt.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
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a) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 

10.520/02. 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao Pregão na forma eletrônica; 

3.5. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir 

do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte e equiparadas; 

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

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e seus Anexos e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à 

documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/; 

4.1.2. Com exceção dos itens 81, 84, 85 e 124, os demais itens são EXCLUSIVOS as (MPE’s) 

Micro e Pequenas Empresas, ou seja, assim definidas como Microempresas (ME), Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, de acordo com o artigo 48 da Lei Complementar nº 123 de 14 

de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; 

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

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

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006; 

4.2. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 

meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite Estabelecidos; 

4.3. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo; 

4.4. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do órgão licitante, em nenhuma hipótese 

responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem 

efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão; 

4.5. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para 

início da sessão pública via internet; 

4.6. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/; 

4.7. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 

4.8. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do 

http://www.nobres.mt.gov.br/
https://licitanet.com.br/
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órgão licitante, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que, por terceiros; 

4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso; 

4.9.1. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.9.2. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.9.3. que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

4.9.4. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

4.9.6. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

4.9.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.9.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

4.9.9. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 

05/2017); 

4.9.9.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º 

da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades 

previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 

1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos 

constitutivos. 

4.9.10. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 5, de 2017. 

4.9.11. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica 

na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.9.12. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, 

do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  

4.9.13. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

4.9.14. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.9.15. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

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

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 
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ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

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

4.9.17. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.9.18. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores.  

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

4.9.20. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

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

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal. 

4.9.22. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.9.23. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 

do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

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

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

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

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

http://www.nobres.mt.gov.br/
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6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Modelo; 

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

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

condições de pagamento, local de entrega e prazo de entrega; 

6.1.5. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, preferencialmente assinada eletronicamente (e-

CPF ou e-CNPJ) pelo licitante ou seu representante legal. 

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

pagamento; 

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

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

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens; 

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

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

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

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 

exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 

agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

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

DE LANCES 

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

data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, 

ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. 

7.3. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 

inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então 

DESCLASSIFICARÁ; 

7.4. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta comprovadamente inexequível, 

caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade; 

7.5. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pelo pregoeiro; 

7.6. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 

https://licitanet.com.br/, conforme Edital; 

http://www.nobres.mt.gov.br/
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7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 

ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 

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

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 

R$ 0,50 (cinquenta) centavos; 

7.10. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

7.10.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.16. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS 

E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir 

com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido 

lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente 

caso a licitante permaneça inerte; 

7.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar; 

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

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.19. Sendo efetuado lance comprovadamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente 

sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser 

confirmado ou reformulado pelo proponente; 

7.20. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o 

sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item; 

7.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances; 

7.22. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atos realizados; 

7.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 30 

(trinta) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação no site https://licitanet.com.br/; 
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7.24. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos. 

7.25. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão; 

7.26. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços; 

7.27. Em a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa 

de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

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

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

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 

nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015; 

7.28. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada; 

7.29. A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto; 

7.30. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior; 

7.31. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

7.32. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

serviços: 

7.32.1. Prestados por empresas brasileiras;  

7.32.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

7.32.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

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

acessibilidade previstas na legislação. 

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

propostas ou os lances empatados; 

7.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

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

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital; 

7.35. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie 

a proposta adequada (PROPOSTA FINAL) ao último lance ofertado após habilitação das empresas, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido 

ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

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

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

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

proposta. 

8.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

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

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

meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 

seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

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

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

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

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor 

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

licitantes. 

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

sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
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8.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

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

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

9.1.1. Para a consulta de licitantes de pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

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

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

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;  

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

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;  

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

similares, dentre outros;  

9.1.5. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação; 

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

condição de participação; 

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

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente;  

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

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 01 (uma) hora, sob pena de inabilitação.  

9.1.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

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

9.1.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

9.2. Habilitação jurídica:  

9.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

9.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual-MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual-CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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9.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada-

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  

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

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

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

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de 

eleição de seus administradores.  

9.2.6. Decreto de autorização, devidamente publicado, 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.  

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

investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 

9.2.8. Cédula de identidade e CPF do proprietário e dos respectivos sócios se houver. 

9.2.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 

9.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.3.1. Prova de Inscrição Nacional no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ), acompanhada da 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA; 

9.3.2. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através 

do Certificado de Regularidade Fiscal-CRF; 

9.3.3. Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e com o 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), conforme Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 

2014); 

9.3.4. Prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.  

9.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.3.6. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

9.3.7. Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

9.3.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

9.4. Qualificação Econômico-Financeira:  

9.4.1. Certidão Judicial Cível Negativa de falência, expedida pelo Tribunal de Justiça da sede do 

licitante; 

9.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível e 

apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.4.3. Deverá apresentar junto ao balanço Nota Explicativa, para empresas ME e/ou EPP atendendo 

a Resolução n° 1.185/09, e para empresas de grande porte, apresentar a nota explicativa atendendo a 

Resolução n° 1.418/12, todos devidamente em conformidade com a lei; 
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9.4.4. O Balanço Patrimonial do último exercício social deverá conter a demonstração expressa 

dos índices financeiros, conforme citado abaixo, devendo estar assinado pelo representante legal e 

o contador da empresa, devidamente protocolado na junta comercial do Estado: 

- Índice de Liquidez Geral (LG) maior que 1; 

- Solvência geral (SG) maior que 1; 

- Índice de Liquidez Corrente (LC) maior que 1; 

 

Calculados pelas seguintes fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.5. Qualificação Técnica: 

9.5.1. Atestados de capacidade técnica da licitante, emitidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprove de maneira satisfatória ter a licitante aptidão para desempenho de 

atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto da presente licitação, deverá 

estar emitido em nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(s) da licitante. 

9.5.1.1. Em caso de dúvida para comprovação do item 9.5.1, conforme disposto do §3°, do art. 

43 da Lei 8.666/93, poderá ocorrer a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, a fim de que comprovem a capacidade técnica do objeto 

a ser contratado. 

9.5.1.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 

inabilitação do licitante. 

9.5.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante. 

 

9.6. Das declarações e demais documentos 

9.6.1. As declarações poderão ser substituídas pela declaração única gerada pelo sistema 

LICITANET, durante o cadastro da proposta comercial da empresa. 

 

10. DA DISPOSIÇÃO GERAL PARA HABILITAÇÃO  

10.1. Quanto às empresas que possuem filiais, todos os documentos de habilitação deverão estar em 

nome da Licitante que efetivamente, se vencedora, executará o objeto da presente licitação, ou seja:  

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

10.3. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que somente são emitidos em nome da matriz;  

10.4. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados pelos licitantes, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de proposta exigidos no edital. 
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10.5. As Certidões Negativas de Débitos Federais, Estaduais e/ou Municipais, ou as Certidões 

Positivas com Efeitos de Negativa, expedidas via Internet, dispensam de autenticação, porém, a 

Comissão poderá conferir a sua autenticidade no site de cada órgão emissor da mesma.  

10.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

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

10.7. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sidos expedidos com até 90 (noventa) dias 

de antecedência da data de abertura da licitação.  

10.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

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

10.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

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

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

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

 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:  

11.2. Ser redigida em língua portuguesa, devidamente assinada eletronicamente (e-CPF ou e-CNPJ) 

pelo licitante ou seu representante legal. 

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

pagamento. 

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

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

11.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência vinculam a Contratada. 

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

o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.7. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

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

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação.  

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

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante.  

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no 

mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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12.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

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

decadência desse direito. 

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

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

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.   

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

reaberta. 

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

fase do procedimento licitatório. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora pelo Pregoeiro, ou, quando houver 

recurso, pela autoridade competente. 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados 

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

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

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

da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.2.1. A empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ do tipo A3 (suporte criptográfico 

token ou cartão), emitido por autoridade certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de 
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Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), com validade de um a três anos, contendo o endereço 

de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens 

ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO 

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

Contrato. 

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

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1. A empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ do tipo A3 (suporte criptográfico 

token ou cartão), emitido por autoridade certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), com validade de um a três anos, contendo o endereço 

de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. 

16.2.2. O contrato será assinado eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura 

Eletrônica), usando o e-CPF do contratante e o e-CNPJ do contratado (Resolução nº 11.535 e 

Resolução nº 11.536/TCM, de 2014). 

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

do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 

devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

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

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.5. Durante a convocação para assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação (fiscal e trabalhista) consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato. 

16.5.1. Após a assinatura eletrônica do contrato, conforme item 16.2.2, a empresa deverá 

encaminhar o mesmo devidamente acompanhado das certidões negativas fiscais e trabalhista, 

exigidas durante a habilitação das(s) empresa(s). 

16.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 

das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 

ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

 

17. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL 

http://www.nobres.mt.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                   Praça São Miguel, nº 60, Bairro São Miguel - CEP.:  68.610-000 - Augusto Corrêa/PA...................... 15 
e-mail: cplpmac@hotmail.com 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas.  

17.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o deve ser adotado o 

reajustamento pelo IPCA/IBGE, pois é o índice oficial de monitoramento da inflação no Brasil, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 

que este ocorrer. 

17.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

17.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor.  

17.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

17.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. A CONTRATADA entregará os materiais/produtos, objeto do Contrato, em conformidade 

com as ordens de serviço, emitidas pela Prefeitura e demais órgãos, de acordo com o presente Termo 

de Referência; 

18.2. O presente objeto deste Termo de Referência será prestado de forma parcelada segundo as 

necessidades dos órgãos já mencionados; 

18.3. Os produtos/materiais solicitados deverão ser entregues na sede das unidades abaixo 

relacionadas ou em outro local que seja informado pelo órgão solicitante, desde que acordado entre 

CONTRATANTE e CONTRATADA: 

 

UNIDADES ENDEREÇO 

Prefeitura/Secretaria Municipal de Administração - 

SEMAF 
Praça São Miguel, nº 60. Bairro Centro. 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

Avenida João Batista Monteiro, s/n, anexo ao 

prédio da Prefeitura Municipal. Bairro: São 

Miguel. 

Secretaria Municipal de Assistência Social - 

SEMAS 

Rua Domingos Nivaldo de Lima, nº361. 

Bairro Espírito Santo. 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e 

Aquicultura - SEMAPA 

Rua Bento Costa, nº 855. Bairro Espírito 

Santo. 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA Av. Magalhães Barata, nº 122. Bairro Nazaré. 

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB 
Tv. Joaquim Ferreira de Seixas, S/N. Bairro 

São Benedito. 
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Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, 

Juventude e Lazer - SECULT 
Av. Magalhães Barata, nº 122. Bairro Nazaré. 

Secretaria Municipal de Planejamento, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo - 

SEPLADE 

Av.  João Batista Monteiro, S/N, anexo ao 

prédio da Prefeitura Muicipal de Augusto 

Corrêa. 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 
Av. João Batista Monteiro, nº 539. Bairro São 

Miguel 

 

18.4. Após a Ordem de Fornecimento ter sido recebida pela Contratada, a entrega deverá ser feita 

em até 05 (cinco) dias, no local mencionado no item 18.3 no período compreendido entre às 08h até 

13h e de 15h às 17h, de segunda a sexta feira, em dias de efetivo expediente no órgão; 

18.5. Excepcionalmente, em caso de extrema necessidade, a entrega poderá ser realizada em dia e 

horário adverso ao mencionado no item 18.4. 

18.6. Todos os ônus com despesas relacionadas a frete, carga e descarga são inteiramente de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

18.7. Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento, consoante às regras estabelecidas 

neste item, deverá ser devidamente justificada em documento oficial, enviado com antecedência 

mínima de 24h, e aceito pelos órgãos solicitantes; 

18.8. Na entrega dos materiais/produtos, todos deverão ter suas especificações iguais às contratadas, 

incluindo fabricante e marca dos mesmos; 

18.9. Em caso de algum produto/material ter sua fabricação extinta, deverá ser comunicado por 

escrito e com antecedência, dentro do prazo de entrega, solicitando sua substituição por outro 

produto com as mesmas especificações ou superior; 

18.10. A CONTRATADA deverá transportar o material/produto utilizando veículos e funcionários 

próprios; 

18.11. Os materiais/produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente e na embalagem 

original, estar em perfeitas condições de limpeza (interna e externa), de forma a permitir completa 

segurança durante o transporte e armazenamento, assim como prontos para serem utilizados; 

18.12. As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada. O 

recebimento do material/produto deverá ser efetuado pelo servidor(a) responsável pela aceitação do 

objeto contratado; 

18.13. Por ocasião da entrega, deverá ser colhida a data, hora, nome, cargo e assinatura do(a) 

servidor(a) da Contratante responsável pelo recebimento; 

18.14. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido será realizado durante o recebimento dos 

mesmos, juntamente com os documentos de regularidade fiscal; 

18.15. Constatada irregularidades no objeto contratual, a gestão poderá: 

a) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis; 

b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

18.16. Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 02 (dois) dias 

consecutivos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pelos 

órgãos competentes. 

18.17. A Contratada obriga-se a substituir, no prazo de 24h, contado do recebimento de notificação 

efetuada pela CONTRATANTE, o objeto entregue e aceito comprovada a existência de incorreções 
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e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utilização. Findo este prazo serão 

aplicadas as penalidades cabíveis; 

18.18. Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com exigido nas normas legais 

pertinente à matéria, bem como, às condições aqui pactuadas, ficando a cargo do fiscal do contrato o 

controle de qualidade do objeto fornecido; 

18.19. O não cumprimento do disposto dos itens 4.4, 4.8 e 4.17 do presente Termo de Referência 

acarretará a anulação do empenho bem como das aplicações de sanções previstas na legislação 

vigente. 

18.20. Após assinatura do contrato, a empresa poderá pedir prorrogação de entrega dos materiais por 

igual período, desde que entregue justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o contrato. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. Obrigações da contratante 

19.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e todas as suas etapas, registrando as 

ocorrências caso necessário, sempre objetivando qualidade desejada; 

19.1.2. Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA para a entrega dos 

materiais/produtos, bem como, outras atividades decorrentes da contratação, desde que devidamente 

identificados com crachá ou outra identificação da Licitante; 

19.1.3. Dará ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na 

execução do contratado e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

19.1.4. Proceder à conferência das notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, à entrega 

dos materiais/produtos; 

19.1.5. Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidos no contrato, mediante Nota de Empenho; 

19.1.6. Rejeitar os materiais/produtos cujas execuções não atendam, em quaisquer dos itens, aos 

requisitos mínimos constantes no item 1.2 deste Edital; 

19.1.7. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de 

cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

19.1.8. Prestar todas as informações e/ou esclarecimento que venham a serem solicitadas pelos 

técnicos da CONTRATADA; 

19.1.9. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contratado por intermédio da comissão ou gestor 

designado para este fim, de acordo com art. 67 da Lei Federal nº8666/93; 

19.1.10. Efetuar (os) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, após a 

efetiva entrega do objeto e emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo; 

19.1.11. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que 

compõem o objeto deste termo a serem recebidos; 

19.2. Obrigações da contratada: 

19.2.1. É obrigação da Contratada manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, durante a execução contratual; 

19.2.2. Aplicar qualidade nos serviços executados; 

19.2.3. Responsabilizar-se pelas despesas com transportes, alimentação, encargos trabalhistas e 

outras a que tiver o funcionário executor do objeto deste Termo de Referência;  

19.2.4. Ser responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste Contrato e, 

consequentemente, responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 

http://www.nobres.mt.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                   Praça São Miguel, nº 60, Bairro São Miguel - CEP.:  68.610-000 - Augusto Corrêa/PA...................... 18 
e-mail: cplpmac@hotmail.com 

execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar danos para a CONTRATANTE 

ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

19.2.5. A Contratada deverá disponibilizar todos os recursos necessários ao pleno atendimento das 

demandas; 

19.2.6. 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; 

19.2.7. 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 do produto ou em conexão com ele, ainda que 

acontecido em dependência do CONTRATANTE;  

19.2.8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados ao 

fornecimento do material/produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; e 

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

adjudicação deste contrato; 

19.2.10. 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. 

 

20. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega do objeto, 

mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente e 

acompanhada da regularidade fiscal; 

11.2. A nota FISCAL/FATURA deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, 

não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

11.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra 

qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da 

agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

11.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a 

resolução da causa ensejadora do impedimento; 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dia com 

suas regularidades fiscal e trabalhista. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

21.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

21.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

21.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

21.1.5. Cometer fraude fiscal; 
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21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

21.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

21.2.2. Multa moratória 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; 

21.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

21.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

21.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos;  

21.2.6. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável 

em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Termo de 

Referência; 

21.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

21.2.8. As sanções previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.5 e 21.2.7 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

21.2.8.1. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

21.2.8.2. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

21.2.8.3. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

21.2.8.4. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados; 

21.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999; 

21.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 

serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente; 

21.5. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente; 

21.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil; 

21.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade; 
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21.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR; 

21.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa; 

21.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica no site www.licitanet.com.br. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

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

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

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

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 

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

elaboração do edital e dos anexos. 

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

22.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

22.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração.  

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

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

horário de Brasília - DF. 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

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

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

habilitação e classificação. 

23.5.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

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

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Prefeitura Municipal. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

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

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://licitanet.com.br/ e 

também poderá ser lido e/ou obtido no endereço https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e 

https://augustocorrea.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/. 

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

23.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

23.12.2. ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços. 

23.12.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato; 

 

Augusto Corrêa-PA, 31 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

JOSÉ GEISON RIBEIRO SILVA 

Pregoeiro/Decreto nº 198/2021 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023 - ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de Suprimentos de Informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, 

Secretarias agregadas e Fundos Municipais de Augusto Corrêa/PA. 

1.2. Segue abaixo as especificações e quantidades do objeto deste Termo de Referência: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID QTDE 

VALOR 

MÉDIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

1 

ADAPATDOR DE TOMADA PADRÃO: 

Benjamim T 3 saídas 2p+t, 10A pinos. Com 3 

pinos de entrada e 3 pinos de saída. Amperes 

10A. Cores diversas. Que seja adaptável do 

Modelo novo para o antigo e vice-versa-versa. 

Com Garantia contra defeitos de fabricação. 

UNID 58 26,33 1.527,14 

2 

ADAPTADOR: Para (01) uma tomada. Padrão 

Novo de 127/220V, 10A SMS 64120. Com 

Garantia contra defeitos de fabricação. 

UNID 20 26,33 526,60 

3 

ADAPTADOR: USB 150 Mbps em porta USB. 

Velocidade de Transmissão Wireless de até 

150MBPS. Ideal para streaming de vídeo ou 

chamadas telefônicas pela internet. Com 

Segurança Avançada que suporte WEP de 

64/128, WPA, PA2/WPA-PSK/WP2-PSK 

(TKIP/AES). 

UNID 84 178,33 14.979,72 

4 

ADAPTADOR WIFI: Banda dupla sem fio 

AC1200 USB 3.0 Adaptador WiFi de rede sem 

fio 2.4 GHz / 5.0 GHz, IEEE 802.11ac, IEEE 

802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 

802.11b, Frequência: 5GHZ E 2.4/5 GHZ. 

UNID 74 378,33 27.996,42 

5 
ALICATE: Para crimpar Com conector RJ45 de 

cabo de rede. 
UNID 5 174,33 871,65 

6 
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO: Embalagem com 

bico de 250ml.  
UNID 50 34,67 1.733,50 

7 

APRESENTADOR MULTIMÍDIA: Passador 

de slides Power point-controle remoto. Tipo Sem 

Fio, em formato anatômico. Tamanho: 10.5 x 3.9 

2.6 cm. Predominantemente na cor preto, com 

função page up and down. Com Marcador de 

página. Com bateria, distância de controle de 

Alcance: 15M. Referência: AC164. Com 

garantia contra defeitos de fabricação. 

UNID 36 285,00 10.260,00 

8 

BATERIA: 3V CR 2032. Para equipamentos 

que necessita de energia rápido e forte como 

equipamentos eletrônicos. 

UNID 119 7,50 892,50 

9 

BATERIA SELADA: Para Nobreak, 

Compatível com nobreak da Marca UPS; 

Modelo: GB12-5; Potência nominal 600 VA. 

UNID 68 261,67 17.793,56 

10 

BATERIA SELADA: Para nobreak, aparelhos 

eletrônicos, com 12V, 1,35A, 7AH. Com 

garantis do fabricante contra defeitos de 

fabricação do produto. 

UNID 77 258,33 19.891,41 

11 CABO DE ÁUDIO: Conector de Entrada: P2 UNID 33 35,17 1.160,61 
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3,5 MM; Conector de Saída: P2; Comprimento 

do cabo 1,8 ou 2 Metros. 

12 

CABO DE FORÇA: Padrão novo, utilizado 

para conectar equipamentos na rede elétrica 

como: computador, monitor, fonte, entre outros. 

Cabo tripolar 3x0,75mm 10A. Conexão: plug 

macho e fêmea de 180º. Comprimento do cabo 

1,20 metros 

UNID 90 33,90 3.051,00 

13 CABO DE REDE: RJ45 - 305 MTS. UNID 16 473,67 7.578,72 

14 
CABO DE REDE: CFTV - Internet Lan Utp - 

montado. Rolo com 50 metros 
ROLO 40 182,67 7.306,80 

15 
CABO DE VIDEO: Tipo Cabo de Vídeo VGA 

15 Pinos Macho x VGA 15 Pinos Macho 
UNID 76 45,53 3.460,28 

16 

CABO HDMI: Full HDTV (4096 x 2160P), - 

3D READY - Melhor do padrão 3D. Ideal para 

uso com televisores e jogos. Suporta resolução 

HDTV - Resoluções acima de 1080p com alta 

definição também para projetores e fontes AV 

para um completo cinema digital em casa. Canal 

de retorno de áudio, - Recurso que permite a 

transmissão do áudio da TV para o sistema de 

Home THEATER usando somente a entrada 

HDMI (sem a necessidade de outro cabo de 

áudio). Com tamanho de 3 metros de 

comprimento 

UNID 44 78,00 3.432,00 

17 

CABO HDMI:  Com conector de entrada 

HDMI. Conector de saída HDMI.  Com (01) um 

conector de entrada. Que Suporte sinais de 

resolução: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 

1080p. Que proporcione melhor condutibilidade 

elétrica e melhor qualidade no sinal. Compatível 

com especificações de alta velocidade HDMI. 

Comprimento de 5 Metros 

UNID 24 128,00 3.072,00 

18 
CABO HDMI: 1.4 3d com filtro HDF 101. Com 

15 metros. 
UNID 25 183,33 4.583,25 

19 

CABO USB P/ IMPRESSORA 2.0: Com 

tamanho de 1.5 metros de comprimento. Para 

realizar conexões entre a impressora e o 

computador, - Conexão Usb 2.0, - Cor: Preto, - 

Resistente, - Tipo: Am + AF/OD4.8, - Cabo: 

1,5m, - conteúdo da embalagem: 1x Cabo De 

Impressora Usb 2.0. 

UNID 52 34,17 1.776,84 

20 

CABO USB P/ IMPRESSORA: Com tamanho 

de 3 metros de comprimento. Para realizar 

conexões entre a impressora e o computador, - 

Conexão Usb 2.0, - Cor: Preto, - Resistente, - 

Tipo: Am + AF/OD4.8, - Cabo: 1,5m, - conteúdo 

da embalagem: 1x Cabo De Impressora Usb 2.0. 

UNID 60 37,67 2.260,20 

21 

CABO SATA 3: Com velocidade de 

transmissão 1,5; 3,0 e 6,0 Gbps (SATA, SATA 

II e SATA 6,0 Gbps). 

UNID 70 47,00 3.290,00 

22 

CAIXA DE SOM: Mini Caixa de Som 2.0 4W 

RMS para PC e Notebook Exbom CS-39, tipo de 

alto falante: Subwoofer, tecnologia de 

conectividade: USB, diâmetro do subwoofer 2 

UNID 63 83,00 5.229,00 
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Polegadas, tipo de montagem: Sobre a mesa. 

Dimensões do produto 16 x 11 x 9 cm; 350 g 

23 

CARTÃO DE MEMÓRIA 8 GB: cartão micro 

SDHC. Velocidade de leitura de 20MB/s, 

armazena diferentes tipos de dados. Com classe 

de velocidade 10. 

UNID 20 77,00 1.540,00 

24 

CARTÃO DE MEMÓRIA 16 GB: cartão 

micro SDHC. Velocidade de leitura de 20MB/s, 

armazena diferentes tipos de dados. Com classe 

de velocidade 10. 

UNID 20 86,33 1.726,60 

25 

CARTÃO DE MEMÓRIA 32 GB: cartão 

micro SDHC. Velocidade de leitura de 20MB/s, 

armazena diferentes tipos de dados. Com classe 

de velocidade 10 

UNID 41 126,33 5.179,53 

26 

CARREGADOR DE PILHA: Recarregável; 

Mod. CB045; Voltagem: 220v; Tipo de 

Carregamento: Pilhas AA e AAA. 

UNID 2 203,33 406,66 

27 CARTUCHO: Para Impressora HF208. UNID 21 210,00 4.410,00 

28 
CARTUCHO: Para Impressora HP LASEJET 

P1005. 
UNID 23 210,00 4.830,00 

29 
CARTUCHO TONER: Para impressora HP 

Laser Jet MFP M132nw 
UNID 24 210,00 5.040,00 

30 

CARTUCHO DE TINTA COLORIDO: 664, 

compatível com a impressora HP DeskJet Ink 

Advantage 2136. 

UNID 20 125,00 2.500,00 

31 

CARTUCHO DE TINTA PRETO: 664, 

compatível com a impressora HP DeskJet Ink 

Advantage 2136. 

UNID 20 108,33 2.166,60 

32 

CARTUCHO DE CILINDRO: Compatível 

com a HP lase jet (q2612a) HP serie nº 

1010,1012,1020. 

UNID 27 211,67 5.715,09 

33 

CARTUCHO DE CILINDRO: Compatível 

com a impressora SANSUNG ML 2010/1610. 

Compatível MLT d119s. 

UNID 24 211,67 5.080,08 

34 
CARTUCHO DE CILINDRO: Compatível a 

HP CB435A / HP M1132MFP / HP P1005W 
UNID 27 211,67 5.715,09 

35 

CARTUCHO DE CILINDRO: compatível 

com a BROTHER DR2340 e BROTHER 

2520DW 

UNID 32 211,67 6.773,44 

36 

CARTUCHO DE CILINDRO: compatível 

com a BROTHER 8712DW/87122DW e 

DR3302 

UNID 14 211,67 2.963,38 

37 

CARTUCHO DE CILINDRO: Compatível 

com a HP CE285A / HP 258A / HP 285AB / HP 

P1102W 

UNID 22 211,67 4.656,74 

38 

CARTUCHO DE CILINDRO: Compatível 

com a SAMSUNG MLT- R204 e SAMSUNG 

M3375 

UNID 10 211,67 2.116,70 

39 

CARTUCHO DE CILINDRO: Compatível 

com a SAMSUNG MLT-D101 S E SANSUNG 

SCX-3405 

UNID 10 211,67 2.116,70 

40 
CARTUCHO DE CILINDRO: Compatível 

para TONER TN 2370 
UNID 29 211,67 6.138,43 

41 CONECTOR RJ45 CAT6 DE PASSAGEM PCT 24 380,00 9.120,00 
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EZ: Conector RJ 45 CAT6 para montagem de 

cabos de rede 8 via. Pacote com 100 unidades. 

42 

CONECTOR RJ45 CAT5: Conector RJ 45 

para montagem de cabos de rede 8 vias. Pacote 

com 100 unidades. 

PCT 4 188,33 753,32 

43 

CILINDRO FOTOCONDUTOR: Kit 

Fotocondutor Cilindro compatível com a 

impressora BROTHER DR660 e BROTHER 

DCP-L2520DW 

KIT 33 100,00 3.300,00 

44 

CILINDRO DE IMPRESSORA: Compatível 

com a impressora BROTHER DC P1602 e 

BROTHER DCP 1617NW 

UNID 5 103,33 516,65 

45 
CILINDRO DE IMPRESSORA: Compatível 

com a impressora HP M1132 e HP 85A  
UNID 22 103,33 2.273,26 

46 
CILINDRO DE IMPRESSORA: HP Laser Jet 

Pró M1102w 
UNID 14 100,00 1.400,00 

47 
CILINDRO DE IMPRESSORA: Compatível 

com a impressora SAMSUNG ML-2851ND  
UNID 5 103,33 516,65 

48 

CILINDRO DE IMPRESSORA: Compatível 

com a impressora SAMSUNG MLT - D103 e 

SAMSUNG SCX4728 

UNID 5 103,33 516,65 

49 

CILINDRO FOTOCONDUTOR: Kit 

Fotocondutor Cilindro compatível com a 

impressora BROTHER DR3472 e BROTHER 

DCP-L5652DN 

KIT 21 211,67 4.445,07 

50 

CILINDRO FOTOCONDUTOR: Kit 

Fotocondutor Cilindro compatível com 

impressora BROTHER DR450 e BROTHER 

DCP-7065DN 

KIT 11 211,67 2.328,37 

51 

CILINDRO FOTOCONDUTOR: Kit 

Fotocondutor Cilindro compatível com 

impressora BROTHER DR1060  

KIT 11 211,67 2.328,37 

52 

CILINDRO FOTOCONDUTOR: Kit 

Fotocondutor Cilindro compatível com a 

impressora BROTHER DR2340 e BROTHER 

L2540DW 

KIT 14 218,33 3.056,62 

53 

CILINDRO FOTOCONDUTOR: Kit 

Fotocondutor Cilindro compatível com a 

impressora BROTHER DR3440 e BROTHER 

L5502dn 

KIT 9 218,33 1.964,97 

54 
CHIP: Para Tonner para Impressora Xerox 

Phase 3020. 
UNID 24 93,33 2.239,92 

55 

DOCK STATION F3: Para 2 HDs SATA, HD 

IDE 2.5´/3.5´ Especificações: Em cores Preto e 

vermelho, Material: Plástico ABS, HDs 

suportados: 3(2x Sata, 1x IDE), Compatível: 

Discos 2.5" e 3.5" SATA I, II e III e IDE, 

Tamanho suportado: Até 4.0 TB, Conexão com 

PC: Via USB, Tipo de conexão Sata: SATA 3 

Gbit/s (SATA II), Tipo de conexão IDE: IDE 

100 e 133, Taxa de transferência: USB 2.0 - 480 

Mbit/s, Dimensões: 70x132x140mm AxLxC, 

Fonte inclusa, Voltagem de entrada: 110 ~ 240 

Vac, Corrente de entrada: 1.5, Saída de 

Voltagem: 12/5 DC, Corrente de saída: 3000mA, 

UNID 1 876,67 876,67 
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Temperatura de operação: 5° C a 80° C (41° F to 

176° F), Chipset ID: JMicron JMB352U 

56 
ENGRENAGEM BROTHER: Compatível 

com a Impressora BROTHER HL5250 DN. 
UNID 50 187,00 9.350,00 

57 

EXTENSÃO ELÉTRICA: Cabo de 3 metros 

de comprimento. Para 3 tomadas Bivolt, com 

potência máxima de 127V 1270W/220 V 2200 

W. Pra funcionar em tomadas de 110V, 127V ou 

220V. Corrente máxima 10A. 

UNID 24 77,67 1.864,08 

58 

EXTENSÃO ELÉTRICA: Cabo de 5 metros 

de comprimento. Para 3 tomadas Bivolt, com 

potência máxima de 127V 1270W/220 V 2200 

W. Pra funcionar em tomadas de 110V, 127V ou 

220V. Corrente máxima 10A. 

UNID 4 93,33 373,32 

59 

EXTENSÃO ELÉTRICA: Cabo de 10 metros 

de comprimento. Para 3 tomadas Bivolt, com 

potência máxima de 127V 1270W/220 V 2200 

W. Pra funcionar em tomadas de 110V, 127V ou 

220V. Corrente máxima 10A. 

UNID 20 117,67 2.353,40 

60 
FITA AUTOMOTIVA: Dupla face; 3 metros. 

Dimensões: 12mmx3m. 
UNID 9 44,83 403,47 

61 

FILTRO DE LINHA: Com 5 tomadas, bivolt 

(127v/220v) com chave que liga e desliga. 50/60 

Hz com chave para seleção de tensão, corrente 

10A. Comprimento do cabo de alimentação 1 

metro. 

UNID 25 128,67 3.216,75 

62 FONTE ATX: 230W. UNID 48 275,00 13.200,00 

63 
FONTE ATX: 200W Fortrek PWS-2003 62849 

20+4 Bivolt Prata   
UNID 45 251,67 11.325,15 

64 

FONTE ATX: Fonte de alimentação para PC. 

Com proteção de baixa tensão. Com 2 

conectores HDD. Com 5 de conectores. Com 80 

fatores de potência. Com ventilador de 140 mm 

de diâmetro. Bivolt preto. Potência de saída 400 

W. Garantia de 90 dias contra defeitos de 

fabricação. 

UNID 105 343,33 36.049,65 

65 
FONTE ATX REAL 500W: PFC ativo, 

certificado de eficiência 80 Plus Bronze 
UNID 32 573,33 18.346,56 

66 
FONTE CARREGADOR: Para Notebook 

Universal. 
UNID 25 273,33 6.833,25 

67 FONTE HP: 200 Wats. UNID 5 193,33 966,65 

68 
FOTOCONDUTOR: Para HP Laser Jet PRO M 

1102 W 
UND 24 211,67 5.080,08 

69 
FOTOCONDUTOR: Para HP Laser Jet MFP 

M 132 NW 
UND 20 211,67 4.233,40 

70 

FOTOCONDUTOR: Compatível com a 

Impressora Brother Dr 520, Tn580, Hl 5240 

HI5250DN 

UNID 18 211,67 3.810,06 

71 
FOTOCONDUTOR: Compatível com a 

Impressora Brother 8890DW, 8065DN, 8860 
UNID 10 211,67 2.116,70 

72 
FOTOCONDUTOR: Compatível com a 

Impressora Brother modelo DCP 8080 
UNID 15 211,67 3.175,05 

73 
GABINETE ATX: Fonte 200W, WATTS, 

tamanho 2 boias, 01 boia externa, suporta placa 
UNID 40 550,00 22.000,00 
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mãe micro ATX, suporta FLOPPY, 2 PORTAS 

usb 2.0 FRONTAIS. Áudio padrão AC97. 

74 

HD EXTERNO: Capacidade de 1TB, Interface: 

USB 3.0, Rotação: 5400 RPM, Taxa Máxima de 

Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0) 

UNID 51 766,67 39.100,17 

75 HD: Para notebook, com capacidade de 500 GB. UNID 25 510,00 12.750,00 

76 
HD: Para DESKTOP com capacidade de 500 

GB. 
UNID 22 420,00 9.240,00 

77 HD: Para DESKTOP com capacidade de 1TB. UNID 52 823,33 42.813,16 

78 
KIT CILINDRO: Original DCP-l5652 / MFC-

l6902dw - Hl-5202 Dr-3440s. 
KIT 14 272,67 3.817,38 

79 

KIT DE TINTA: (Black, Cyan, Magenta, 

Yellow) para Impressora Epson L350. 

REFERÊNCIA 664. 

KIT 37 369,67 13.677,79 

80 

KIT DE TINTA: (Black, Cyan, Magenta, 

Yellow) para Impressora Epson L3250; L3150 

REFERÊNCIA: T544. 

KIT 77 366,67 28.233,59 

81 
KIT: Placa mãe + Memoria 8gb + DDR3, 

Sokete 1155 
KIT 36 2.593,33 93.359,88 

82 
KIT: Placa mãe + Memoria 8gb + DDR 4, 

Sokete 1151 
KIT 11 2.680,00 29.480,00 

83 KIT: Placa mãe + Processador Intel i7, + Culler KIT 25 3.176,67 79.416,75 

84 KIT: Placa mãe + Processador Intel i5, + Culler KIT 58 3.016,67 174.966,86 

85 

KIT COMPLETO: i3 12100 + Placa Mãe 

LGA1200 + 4gb DDR4 266MHZ + Culler 

soquete 775. 

KIT 49 2.596,67 127.236,83 

86 
LÂMPADA DE FUSÃO: Para impressora 

Brother 2540 
UNID 28 298,33 8.353,24 

87 
LÂMPADA DE FUSÃO: Para Impressora HP 

Laser Jet MFP M 132 nw 
UNID 15 276,67 4.150,05 

88 

LEITOR BIOMETRICO: Superfície de 

Captura: Prisma de Vidro; Tipo de Sensor: 

Óptico; Modo de Captura: Qualquer Ângulo 

(360 Graus); Captura Automática: AUTO-ON - 

Ativação Automática do Hardware; Resolução 

Mínima: 500 DPI (MEDIA X, Y sobre a área 

scanner); Área de Captura Mínima: 16 MM 

(Largura) X 18 MM (Comprimento); Tamanho 

de Imagem: 248 X 292 PIXELS OU Superior; 

Escala 8-BIT (256 Tons de Cinza); Interface: 

USB 2.0 (Full Speed); Padrões de Template: 

ISO/IEC 19794-2:2005 E ANSI/INCITS 378-

2004; Tensão de Alimentação: 5.0V+/- 5% 

Fornecida pela USB; Acompanhamento dos 

SOFTWARES e DRIVERS e KIT para 

desenvolvimento de SOFTWARE (SDEK) 

compatível com plataforma .NET (C#, VB 

.NET, ASP .NET). Modelo de Referência 

NITGEN HAMSTER I/DX OU SUPREMA 

BIOMINI - SFR400 ou de melhor qualidade. 

UNID 1 1.126,67 1.126,67 

89 
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS: Laser 

30 cm distância de cabo USB. 
UNID 2 364,33 728,66 

90 LIMPA CONTATO: Spray 300ml UNID 25 33,50 837,50 

91 MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4 1666MHZ. UNID 72 356,67 25.680,24 
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92 MEMÓRIA RAM: 8GB 1600MHZ DDR3 UNID 51 506,67 25.840,17 

93 MEMÓRIA RAM: 8GB 2400MHZ DDR4 UNID 33 705,00 23.265,00 

94 
MIKROTIK ROUTERBOARD: RB 

3011UIAS-RM L5. 
UNID 9 3.643,33 32.789,97 

95 
MOUSE: Sem fio, Modelo: M0277; 

Recarregável. 
UNID 39 101,00 3.939,00 

96 MOUSE: USB 8000 DPI.  UNID 192 36,33 6.975,36 

97 

MOUSE PAD ERGONÔMICO: Com apoio 

para o pulso em simultâneo com base 

emborrachada. Altura do produto 18.5 

centímetros largura do produto 27 centímetros, 

peso do produto 160 g e dimensões do produto 

2.5 x 27 x 18.5 cm; 160 g. 

UNID 50 90,00 4.500,00 

98 
MOUSE: Com fio, com conexão USB: 2.0, 

1200 DPI e Plug and Play. 
UNID 71 37,00 2.627,00 

99 

ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS: 

Comprimento do cabo: 1.5 Metros; Diâmetro 

interno do cabo: 25 mm; Dimensões: 4,0 x 21,0 

x 25,0 cm. 

UNID 100 300,00 30.000,00 

100 

PAD ASSINATURA: Modelo-T-S460-HSB-R. 

Coletor de Assinatura Digital USB, Área de 

Trabalho Mínima 130X100MM ou Superior até 

140 X 110 MM; Resolução Mínima de 400 

Pontos por Polegada; Imagem no Formato PNG 

E JPEG; Área de Assinatura do Sensor do Tipo 

Eletromagnético; Tecnologia que utiliza caneta 

sem bateria e que possibilite uso de pontas 

plásticas; Interface USB 2.0 (HI-SPEED); 

compatível com WINDOWS XP/2000 ou 

superior; Acompanhamento dos SOFTWARES e 

DRIVERS e KIT para desenvolvimento de 

SOFTWARE (SDK) compatível com plataforma 

.NET (C#, VB .NET. ASP. NF.T); fornecer 

manuais para instalação e configuração, 

MIDIAS E DRIVERS. Modelo de referência 

TOPAZ SYTEMS INC. ou de melhor qualidade. 

UNID 3 2.460,00 7.380,00 

101 PEN DRIVE: Capacidade de 8GB UNID 15 69,33 1.039,95 

102 PEN DRIVE: Capacidade de 16GB UNID 40 88,00 3.520,00 

103 PEN DRIVE: Capacidade de 32GB UNID 62 98,67 6.117,54 

104 PEN DRIVE: Capacidade de 64 GB UNID 45 164,67 7.410,15 

105 PILHA: Tipo recarregável, Tamanho AA. UNID 9 15,33 137,97 

106 

PILHA BATERIA: Bateria de lítio 3 Volts, 

Tamanho: CR2032, Forma: Botão, Cartela com 

5 unidades. 

UND 4 46,00 184,00 

107 

PLACA DE REDE: Modelo Wireless ou 

Equivalente, De 150 MHS. Com 3 meses de 

garantia contra defeitos de fabricação 

UNID 53 302,67 16.041,51 

108 

PLACA DIAGNÓSTICO: Placa de diagnóstico 

da placa mãe desktop´, Em material de PCB, 

com interface PCI. 

UNID 1 264,00 264,00 

109 
PLACA MÃE: Afox IH61-Ma2 LGA 

1155/DDR3. 
UNID 10 960,00 9.600,00 

110 PLACA MÃE: Afox IH81-Ma6 1150/DDR3 UNID 10 1.041,00 10.410,00 

111 PLACA MÃE: ASRock H510M-HVS LGA UNID 10 1.406,67 14.066,70 
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1200/DDR4 

112 
PLACA DE VIDEO: Capacidade de memória 

de 4 GB 
UNID 9 1.036,67 9.330,03 

113 
PÓ DE RECARGA: Para Impressora HP Laser 

Jet 132 nw 
KG 14 290,00 4.060,00 

114 
PÓ DE RECARGA: Para Impressora HP Laser 

Jet Pro 1102 W 
KG 6 290,00 1.740,00 

115 
PÓ DE RECARGA: Para Impressora HP Laser 

Jet Pro M1102w 
KG 14 290,00 4.060,00 

116 
PÓ DE RECARGA: Para Impressora de 

Referência HF-2005. 
KG 8 290,00 2.320,00 

117 
PÓ DE RECARGA: Para Impressora de 

Referência HF-2008 
KG 8 290,00 2.320,00 

118 
PÓ DE RECARGA: Para Impressora de 

Referência HF-2050 
KG 7 290,00 2.030,00 

119 
PÓ DE RECARGA: Para Impressora de 

Referência HF-2101 
KG 7 290,00 2.030,00 

120 
PÓ DE RECARGA: Para Impressora de 

Referência HF-2130 
KG 5 290,00 1.450,00 

121 
PÓ DE RECARGA: Para Impressora de 

Referência HF-6450. 
KG 20 290,00 5.800,00 

122 
PÓ DE RECARGA: Para Impressora de 

Referência HF-6880 
KG 10 290,00 2.900,00 

123 
PÓ DE RECARGA: Para Impressora Brother 

de referência DCP L5502DN. 
KG 50 283,33 14.166,50 

124 
PROCESSADOR INTEL: Core i5 9400F 

3.9Ghz LGA1151 
UNID 50 2.390,00 119.500,00 

125 
PROCESSADOR INTEL: Core i-7 3770 LGA 

1155 
UNID 28 2.336,67 65.426,76 

126 
REPETIDOR DE SINAL: Pro Wi-fi 2.4/5 Ghz 

300mbps. 
UNID 29 280,00 8.120,00 

127 ROTEADOR: Dual Band 2.4/5 GHZ Bivolt. UNID 24 420,00 10.080,00 

128 
ROTEADOR WIRELESS: Dual band TL-link 

AC1200 Archer XR500v 
UNID 35 233,33 8.166,55 

129 

ROTEADOR WIRELESS 3000MBPS:  Porta 

USB 3.0, - 1 porta USB 2.0,4 portas LAN 

Gigabit,1 porta WAN Gigabit, 6 antenas 

externas 5dBi, IEEE 802.11ac e 802.11n, 4 

portas LAN Gigabit, 802.11ac (Wi-Fi 5) - 

802.11n / G / A / B, Frequências Wi-Fi 2.4 GHz 

(até 400Mbps) + 5 GHz (até 866Mbps) + 5GHz 

(até 1733Mbps). 

UNID 39 265,67 10.361,13 

130 
ROLO FUSOR: Para Impressora Brother 

DCP2540 dw. 
UNID 22 270,00 5.940,00 

131 
ROLO FUSOR: Para Impressora HP Laser Jet 

MFP M 132nw 
UNID 7 270,00 1.890,00 

132 
ROLO DE PRESSÃO: Compatível com a 

Impressora Brother 8080/8065 
UNID 17 270,00 4.590,00 

133 
ROLO DE PRESSÃO: Compatível com a 

Impressora Brother DCP 2540DW. 
UNID 23 270,00 6.210,00 

134 SSD: 500GB - sata UNID 49 639,00 31.311,00 

135 SSD: 240 GB - sata 3 UNID 41 580,00 23.780,00 

136 SSD: De 1TB - sata 3. UNID 33 920,00 30.360,00 

137 SSD: M.2 - 480 GB. UNID 39 770,00 30.030,00 
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138 

SUPORTE PARA CPU: Base plástica com 

rodízios, com sistema de ajuste para diversos 

tamanhos. Material plástico alto impacto; 

Dimensões:31X23,5X13cm (CxLxA); Ajuste 

lateral; 15,5 ~ 22,5cm; Modelo compatível com 

CPU AT/ATX 

UNID 35 266,33 9.321,55 

139 

TECLADO: Design ergonômico, com 

indicadores: caps, num e scroll lock, interface: 

Plug-play ENTRADA USB, material do cabo: 

borracha, quantidade de teclas: 107, padrão 

ABNT, comprimento 1,3 metros. 

UNID 202 73,33 14.812,66 

140 

TESTADOR DE FONTE ATX: Alarme de 

tensão baixa ou alta ou falta de tensão, Display 

luminoso, Precisão de 0,1V, Teste robusto e 

confiável para teste de fontes ATX, BTX, ITX, 

voltagem DVD, HD e SATA, Indica o status e a 

voltagem medida. 

UNID 2 303,33 606,66 

141 
TERMISTOR: Compatível com a Impressora 

Brother 8080/8065. 
UNID 31 273,33 8.473,23 

142 
TINTA BLACK: Para Impressora Epson 

L3250; REFERÊNCIA: T544. 
UNID 36 90,00 3.240,00 

143 

TINTA: Para Impressora que seja compatível 

com impressora EPSON L3150 - Referência 

(EPSON 544). Kit com 4 REFIL: PRETO; 

CIANO; AMARELO; MAGENTA. 

KIT 40 360,00 14.400,00 

144 

TINTA: Para Impressora. Kit com quatro 

embalagens de REFIL EPSON T504 - CORES: 

(Preto, Magenta, Ciano e Amarelo). 

KIT 20 313,33 6.266,60 

145 

TINTA PRETA: Para Impressora EPSON 

664/1000ml. Compatível com Impressora 

EPSON L3210. 

UNID 11 90,00 990,00 

146 
TONER: Refil de SAMSUNG HF 2050- Pacote 

com 1 KG. 
PCT 12 268,33 3.219,96 

147 
TONER: Refil de HP HF 2008- Pacote com 1 

KG. 
PCT 11 291,67 3.208,37 

148 
TONER: Refil para Brother HF 6880- Pacote 

com 1 KG. 
PCT 32 291,67 9.333,44 

149 
TONER: Compatível com impressora XEROX 

PHASE 3020. 
UNID 6 196,67 1.180,02 

150 
TONER: Compatível com impressora Brother 

MFC L 5902DW. 
UNID 14 220,00 3.080,00 

151 
TONER: Compatível com impressora 

SANSUNG ML-1660. 
UNID 9 210,00 1.890,00 

152 
TONER:  Compatível com a impressora 

SAMSUNG MLT-D204L e SAMSUNG M3375 
UNID 25 210,00 5.250,00 

153 

TONER: Compatível com a impressora 

BROTHER TN750 e BROTHER 

8712DW/8912DW. 

UNID 7 210,00 1.470,00 

154 

TONER: Compatível com a impressora 

BROTHER TN-1060, BROTHER DCP1602 e 

BROTHER 1617NW 

UNID 5 210,00 1.050,00 

155 

TONER: Compatível com a impressora 

SAMSUNG MLT-D101S e SAMSUNG SCX-

3405 

UNID 5 220,00 1.100,00 
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156 
TONER: Compatível com a impressora 

BROTHER TN 2370 e BROTHER L2540DW 
UNID 19 210,00 3.990,00 

157 
TONER: Compatível com a impressora 

BROTHER TN 2370 e BROTHER L2520DW                         
UNID 15 210,00 3.150,00 

158 

TONER: Compatível com a impressora 

BROTHER TN3442 e BROTHER DCP 

L5502DN 

UNID 85 210,00 17.850,00 

159 

TONER: Compatível com a impressora 

BROTHER TN-3472 e BROTHER DCP-

L5652DN 

UNID 5 210,00 1.050,00 

160 
TONER: Compatível com a impressora 

BROTHER TN-450 e BROTHER DCP-7065DN 
UNID 8 210,00 1.680,00 

161 
TONER: Compatível com a impressora HP 

CB435A e HP P1005W 
UNID 7 210,00 1.470,00 

162 
TONER: Compatível com a impressora HP 

CE285A, HP285A CE285AB e HP P1102W. 
UNID 14 210,00 2.940,00 

163 
TONER: Compatível com a impressora HP 

M1132 e HP 85A 
UNID 5 210,00 1.050,00 

164 
TONER: Compatível com a impressora 

SAMSUNG ML-2851DN  
UNID 5 203,33 1.016,65 

165 

TONER: Compatível com a impressora 

SAMSUNG MLT D103L e SAMSUNG SCX 

4728 

UNID 5 210,00 1.050,00 

166 

TONNER: Compatível com a Impressora 

BROTHER Tn - 1060 HL 1110/HL 1112/DCP 

15. 

UNID 100 210,00 21.000,00 

167 

TONER EM PÓ PARA CARTUCHO: Hp CB 

435, cb436A, CE 285, CE278, CF 283, P1005, 

M1120, P1102, CF 218a, mlt - d101s, D104 

(KG) 

KG 30 291,67 8.750,10 

168 
UNIDADE FUSORA: Compatível com a 

Impressora Brother 8152/8157/8112. 
UNID 9 1.300,00 11.700,00 

169 
UNIDADE FUSORA: Compatível com a 

Impressora Brother DCP 5502DN. 
UNID 9 1.300,00 11.700,00 

170 
UNIDADE FUSORA: Para Impressora HP 

Laser Jet Pro M 102W. 
UNID 2 1.300,00 2.600,00 

171 
UNIDADE FUSORA: Para Impressora HP 

Laser Jet MFP M 132 NW. 
UNID 2 1.306,67 2.613,34 

172 

WEBCAM: Captura de Imagens: Interface: 

USB 2.0; Resolução de Imagem: Resolução 

Nativa (Sem Interpolação, em Hardware) de ao 

menos 1280 X 800 PIXELS, podendo chegar a 

uma resolução maior com interpolação; 

Velocidade de Captura de Vídeo: 30FPS; Sensor 

de Imagem: CMOS Colorido; Comprimento do 

Cabo: 1,30 M; Angulo de Inclinação: 90º; 

Angulo de Rotação: +/- 20º; foco e brilho 

automático; acompanhamento dos 

SOFTWARES e DRIVERS e KIT para 

desenvolvimento de SOFTWARE (SDK) 

compatível com plataforma .NET (C#, VB 

.NET, ASP .NET); compatível com WINDOWS 

XP PROFESSIONAL, WINDOWS VISTA, 

WINDOWS 7. Modelo de Referência: 

MICROSOFT WEBCAM LIFECAM HD 3000 

UNID 13 296,67 3.856,71 
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ou MICROSOFT WEBCAM LIFECAM HD 

5000 ou de melhor qualidade. 

TOTAL 1.887.490,68 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. A aquisição de suprimentos de informática é imprescindível para suprir às necessidades, bem como 

para dar atendimento de forma satisfatória, às constantes demandas da Prefeitura e demais órgãos 

públicos, na obtenção de aprimorar o desenvolvimento das atividades, haja vista que, os materiais 

elencados no Termo de Referência dão suporte as tarefas e ações operacionais necessárias ao bom 

andamento dos órgãos municipais, pois tem-se o entendimento que as atividades desenvolvidas nos 

departamentos requerem eficiência e qualidade com o objetivo de atuar de forma segura e garantir à 

prestação de serviços à comunidade em todas as atividades com qualidade, contribuindo assim para o 

desenvolvimento deste município.  

2.2. A solicitação desses materiais também visa a manutenção de impressoras, computadores, redes 

locais e sem fio, criação de novas redes, abastecimento de impressoras e recomposição do estoque de 

insumos e peças do almoxarifado dos órgãos públicos, sendo indispensável suprir a real demanda tando 

da Prefeitura, como também das Secretarias em geral, cujo resultado irá refletir no bom andamento e 

funcionamento de todos os setores, adequados a sua necessidade, em números e recursos; 

2.3. Logo, tendo em vista a necessidade gradativa de garantir certos avanços, acompanhando as 

evoluções tecnológicas, faz-se necessário a realização de melhorias nos suprimentos de informática, 

garantindo, dentre outras finalidades, o conforto e bem-estar quanto a produtividade relativa ao trabalho 

dos servidores e a sua inter-relação com a variável qualidade de atendimento, impactando positivamente 

nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas por todos os órgãos públicos. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na classificação de bem comum, ou seja, cujos padrões de 

desempenho e qualidade são objetivamente definidos, nos termos do parágrafo único, do artigo 1º da Lei 

10.520/02. 

 

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

4.1. A CONTRATADA entregará os materiais/produtos, objeto do Contrato, em conformidade com as 

ordens de serviço, emitidas pela Prefeitura e demais órgãos, de acordo com o presente Termo de 

Referência; 

4.2. O presente objeto deste Termo de Referência será prestado de forma parcelada segundo as 

necessidades dos órgãos já mencionados; 

4.3. Os produtos/materiais solicitados deverão ser entregues na sede das unidades abaixo relacionadas ou 

em outro local que seja informado pelo órgão solicitante, desde que acordado entre CONTRATANTE e 

CONTRATADA; 

 

UNIDADES ENDEREÇO 

Prefeitura/Secretaria Municipal de Administração 

- SEMAF 
Praça São Miguel, nº 60. Bairro Centro. 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

Avenida João Batista Monteiro, s/n, anexo ao 

prédio da Prefeitura Municipal. Bairro: São 

Miguel. 

Secretaria Municipal de Assistência Social - 

SEMAS 

Rua Domingos Nivaldo de Lima, nº361. Bairro 

Espírito Santo. 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e 

Aquicultura - SEMAPA 
Rua Bento Costa, nº 855. Bairro Espírito Santo. 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SEMMA 
Av. Magalhães Barata, nº 122. Bairro Nazaré. 

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB 
Tv. Joaquim Ferreira de Seixas, S/N. Bairro São 

Benedito. 
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Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, 

Juventude e Lazer - SECULT 
Av. Magalhães Barata, nº 122. Bairro Nazaré. 

Secretaria Municipal de Planejamento, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo - 

SEPLADE 

Av. João Batista Monteiro, S/N, anexo ao prédio 

da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 
Av. João Batista Monteiro, nº 539. Bairro São 

Miguel 

 

4.4. Após a Ordem de Fornecimento ter sido recebida pela Contratada, a entrega deverá ser feita em até 

05 (cinco) dias, no local mencionado no item 4.3 no período compreendido entre às 08h até 13h e de 15h 

às 17h, de segunda a sexta feira, em dias de efetivo expediente no órgão; 

4.5. Excepcionalmente, em caso de extrema necessidade, a entrega poderá ser realizada em dia e horário 

adverso ao mencionado no item 4.4. 

4.6. Todos os ônus com despesas relacionadas a frete, carga e descarga são inteiramente de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

4.7. Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento, consoante às regras estabelecidas neste 

item, deverá ser devidamente justificada em documento oficial, enviado com antecedência mínima de 

24h, e aceito pelos órgãos solicitantes; 

4.8. Na entrega dos materiais/produtos, todos deverão ter suas especificações iguais às contratadas, 

incluindo fabricante e marca dos mesmos; 

4.9. Em caso de algum produto/material ter sua fabricação extinta, deverá ser comunicado por escrito e 

com antecedência, dentro do prazo de entrega, solicitando sua substituição por outro produto com as 

mesmas especificações ou superior; 

4.10. A CONTRATADA deverá transportar o material/produto utilizando veículos e funcionários 

próprios; 

4.11. Os materiais/produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente e na embalagem 

original, estar em perfeitas condições de limpeza (interna e externa), de forma a permitir completa 

segurança durante o transporte e armazenamento, assim como prontos para serem utilizados; 

4.12. As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada. O 

recebimento do material/produto deverá ser efetuado pelo servidor(a) responsável pela aceitação do 

objeto contratado; 

4.13. Por ocasião da entrega, deverá ser colhida a data, hora, nome, cargo e assinatura do(a) servidor(a) 

da Contratante responsável pelo recebimento; 

4.14. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido será realizado durante o recebimento dos 

mesmos, juntamente com os documentos de regularidade fiscal; 

4.15. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a gestão poderá: 

4.15.1. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis; 

4.15.2. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 

ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

4.16. Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 02 (dois) dias 

consecutivos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pelos órgãos 

competentes. 

4.17. A Contratada obriga-se a substituir, no prazo de 24h, contado do recebimento de notificação 

efetuada pela CONTRATANTE, o objeto entregue e aceito comprovada a existência de incorreções e 

defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utilização. Findo este prazo serão 

aplicadas as penalidades cabíveis; 

4.18. Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com exigido nas normas legais pertinente à 

matéria, bem como, às condições aqui pactuadas, ficando a cargo do fiscal do contrato o controle de 

qualidade do objeto fornecido; 

4.19. O não cumprimento do disposto dos itens 4.4, 4.8 e 4.17 do presente Termo de Referência 

acarretará a anulação do empenho bem como das aplicações de sanções previstas na legislação vigente. 
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4.20. Após assinatura do contrato, a empresa poderá pedir prorrogação de entrega dos materiais por igual 

período, desde que entregue justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o contrato; 

 

5. CONTROLE E EXECUÇÃO 

5.1. A fiscalização da Contratada será exercida por cada representante de seu respectivo órgão, ao qual 

competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência o ao 

seu superior; 

5.2. A fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de serviço inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos de conformidade 

com a legislação vigente; 

5.3. O fiscal de contrato de cada órgão anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, referente aos seus itens solicitados, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários, erros observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

6. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

6.1. A habilitação far-se-á com verificação de que a Contratada está em situação regular perante a 

Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS, e as 

Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, a comprovação de que atende as exigências do 

Edital, quando a habilitação jurídica e qualificações Técnicas e Econômico-financeira; 

 

7. FONTE DE RECURSOS 

7.1. A Dotação Orçamentária ocorrerá por conta do parecer contábil dos órgãos abaixo mencionados:  

7.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED: 

7.2.1. Fundo de Valorização da Educação – FUNDEB; 

7.2.2. Fundo Municipal de Educação – FME; 

7.2.3. Manutenção do Salário Educação – QSE. 

7.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS: 

7.3.1. Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizado-IGD/SUAS – 2.099 

7.3.2. Manutenção do Índice de Gestão Descent. do SUAS-IGD/PBF e Cadastro Único – 2.100 

7.3.3. Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI – 2.101 

7.3.4. Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV2 – 2.102 

7.3.5. Manutenção do Piso Básico Fixo Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família-PAIF – 2.106 

7.3.6. Cofinanciamento do Estado - Proteção Social Básica – 2.110 

7.3.7. Programa Primeira Infância do SUAS-PPI – 2.173 

7.3.8. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS – 2.112 

7.3.9. Cofinanciamento do Estado - Proteção Especial Média Complexidade – 2.116 

7.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA - SEMAPA 

7.4.1. Manutenção da Secretaria Municipal De Agricultura, Pesca e Aquicultura - 2.047 

7.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 

7.5.1. Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - 2.063 

7.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB 

7.6.1. Manutenção da Secretaria Municipal de Obras - 2.045 

7.7. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER- 

SECULT 

7.7.1. Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Juventude e Lazer – 2.126 

7.8. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E TURISMO – SEPLADE 

7.8.1. Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico E Turismo – 

2.071 

7.9. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF 

7.9.1. Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 2.011 
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7.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 

7.10.1 Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB 

7.10.2. Manutenção do Fundo de Saúde – FUS 

 

8. VIGÊNCIA 

8.1. O período de vigência do referido objeto deste Termo de Referência a ser contratado será de 12 

(doze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato. 

 

9. CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇO 

9.1 Durante a vigência da ata, os preços serão fixos e irreajustáveis. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. À CONTRATADA caberá: 

10.1.1. É obrigação da Contratada manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, durante a execução contratual; 

10.1.2. Aplicar qualidade nos serviços executados; 

10.1.3. Responsabilizar-se pelas despesas com transportes, alimentação, encargos trabalhistas e outras a 

que tiver o funcionário executor do objeto deste Termo de Referência;  

10.1.4. Ser responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste Contrato e, 

consequentemente, responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução 

dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar danos para a CONTRATANTE ou para 

terceiros, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

10.1.5. A Contratada deverá disponibilizar todos os recursos necessários ao pleno atendimento das 

demandas; 

10.1.6. 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; 

10.1.7. 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 do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 

dependência do CONTRATANTE;  

10.1.8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados ao 

fornecimento do material/produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;  

10.1.9. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

deste contrato; 

10.1.10. 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. 

 

10.2. À CONTRATANTE caberá: 

10.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e todas as suas etapas, registrando as ocorrências 

caso necessário, sempre objetivando qualidade desejada; 

10.2.2. Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA para a entrega dos 

materiais/produtos, bem como, outras atividades decorrentes da contratação, desde que devidamente 

identificados com crachá ou outra identificação da Licitante; 

10.2.3. Dará ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na 

execução do contratado e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

10.2.4. Proceder à conferência das notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, à entrega dos 

materiais/produtos; 

10.2.5. Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidos no contrato, mediante Nota de Empenho; 

10.2.6. Rejeitar os materiais/produtos cujas execuções não atendam, em quaisquer dos itens, aos 

requisitos mínimos constantes no item 1.2 deste Edital; 
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10.2.7. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada 

um dos itens que compõem o objeto deste Edital, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

10.2.8. Prestar todas as informações e/ou esclarecimento que venham a serem solicitadas pelos técnicos 

da CONTRATADA; 

10.2.9. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contratado por intermédio da comissão ou gestor 

designado para este fim, de acordo com art. 67 da Lei Federal nº 8666/93; 

10.2.10. Efetuar (os) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da CONTRATADA, após a efetiva 

entrega do objeto e emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo; 

10.2.11. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 

objeto deste termo a serem recebidos; 

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega do objeto, 

mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente e acompanhada 

da regularidade fiscal; 

11.2. A nota FISCAL/FATURA deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com 

o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se 

admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

11.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer 

banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número 

da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

11.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução 

da causa ensejadora do impedimento; 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dia com suas 

regularidades fiscal e trabalhista. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de interesse público 

e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante 

provocação de terceiro; 

12.2. A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pelo objeto deste Termo de Referência, 

assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos materiais/produtos a serem contratados; 

12.3. Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nº 8.666/1993 e suas 

alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas pela Prefeitura Municipal ou a 

quem ela designar, no endereço constante neste Termo de Referência; 

12.4. Fica estabelecido o Foro da Comarca de Augusto Corrêa, Estado do Pará, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas das avenças. 

 

Augusto Corrêa, 22 de novembro de 2022. 

 

 

 

RAFAEL RODRIGO SILVA DE ARAÚJO 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

Decreto nº 001/2021 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023 - ANEXO II 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023...... 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2023 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA/PA, com sede no Praça São Miguel, Nº 

68, Nazaré, Augusto Corrêa/PA, Cep: 68.610-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.873.600/0001-

15, neste ato representado pelo Sr. FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, Prefeito 

Municipal, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 

registro de preços nº 2023...., processo administrativo nº 2532224-A/2022, RESOLVE registrar os 

preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 

alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 

partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de 

informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias agregadas e Fundos 

Municipais de Augusto Corrêa/PA, especificado no Anexo I do Termo de Referência do edital de 

Pregão Eletrônico Nº...../2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) 

são as que seguem: 

 

Empresa:..............; C.N.P.J. nº........, estabelecida à ........., representada neste ato pelo Sr(a)................., 

C.P.F. nº........, R.G. nº..........., fone nº ...... e e-mail:.............. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID QTDE MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 

ADAPATDOR DE TOMADA 

PADRÃO: Benjamim T 3 saídas 2p+t, 

10A pinos. Com 3 pinos de entrada e 3 

pinos de saída. Amperes 10A. Cores 

diversas. Que seja adaptável do Modelo 

novo para o antigo e vice-versa-versa. 

Com Garantia contra defeitos de 

fabricação. 

UNID 58 - R$...... R$...... 

2 

ADAPTADOR: Para (01) uma tomada. 

Padrão Novo de 127/220V, 10A SMS 

64120. Com Garantia contra defeitos de 

fabricação. 

UNID 20 - R$...... R$...... 

3 

ADAPTADOR: USB 150 Mbps em porta 

USB. Velocidade de Transmissão 

Wireless de até 150MBPS. Ideal para 

streaming de vídeo ou chamadas 

telefônicas pela internet. Com Segurança 

Avançada que suporte WEP de 64/128, 

WPA, PA2/WPA-PSK/WP2-PSK 

(TKIP/AES). 

UNID 84 - R$...... R$...... 

4 

ADAPTADOR WIFI: Banda dupla sem 

fio AC1200 USB 3.0 Adaptador WiFi de 

rede sem fio 2.4 GHz / 5.0 GHz, IEEE 

UNID 74 - R$...... R$...... 
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802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, 

IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Frequência: 

5GHZ E 2.4/5 GHZ. 

5 
ALICATE: Para crimpar Com conector 

RJ45 de cabo de rede. 
UNID 5 - R$...... R$...... 

... 

... 

...     

172 

WEBCAM: Captura de Imagens: 

Interface: USB 2.0; Resolução de 

Imagem: Resolução Nativa (Sem 

Interpolação, em Hardware) de ao 

menos 1280 X 800 PIXELS, podendo 

chegar a uma resolução maior com 

interpolação; Velocidade de Captura de 

Vídeo: 30FPS; Sensor de Imagem: 

CMOS Colorido; Comprimento do 

Cabo: 1,30 M; Angulo de Inclinação: 

90º; Angulo de Rotação: +/- 20º; foco e 

brilho automático; acompanhamento dos 

SOFTWARES e DRIVERS e KIT para 

desenvolvimento de SOFTWARE 

(SDK) compatível com plataforma 

.NET (C#, VB .NET, ASP .NET); 

compatível com WINDOWS XP 

PROFESSIONAL, WINDOWS VISTA, 

WINDOWS 7. Modelo de Referência: 

MICROSOFT WEBCAM LIFECAM 

HD 3000 ou MICROSOFT WEBCAM 

LIFECAM HD 5000 ou de melhor 

qualidade. 

UNID 13 - R$...... R$...... 

 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR 

3.1. O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL; 

3.2. Participante FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

3.3. Participante FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 

3.4. Participante FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

3.5. Participante FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura da mesma, não 

podendo ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 
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6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 

de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador. 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 

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

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor. 

 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 

no Edital. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas 

hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no 

qual caberá ao respectivo órgão participante à aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 

Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no 

art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento 

do registro do fornecedor. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7.892/13. 

8.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas.) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Augusto Corrêa/PA, ...... de .............. de 2023. 

 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 

CONTRATANTE 
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_______________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 31.094.573/0001-55 

CONTRATANTE 

______________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 12.381.5670001-34 

CONTRATANTE 

_______________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 14.916.632/0001-04 

 

_______________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

CNPJ: 33.311.307/0001-62 

 

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

C.N.P.J. nº .......................... 

CONTRATADO 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023 - ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ............ 

TERMO DE CONTRATO Nº.............., QUE 

FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA E A 

EMPRESA............................................................... 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, neste ato denominado CONTRATANTE, 

com sede na Praça São Miguel, nº 60, bairro São Miguel, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000, inscrito 

no CNPJ (MF) sob o nº 04.873.600/0001-15, representado pelo Sr. FRANCISCO EDINALDO 

QUEIROZ DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 593.536.782-34, residente na Rua 

Joaquim Francisco Gomes, nº 1101, Pratiaçú, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000, e de outro lado a 

firma ......................., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ ..............., estabelecida à ............................., 

CEP ............., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 

......................, residente na .................................., CEP ................., portador do(a) CPF ...............,  tem 

entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do 

Pregão Eletrônico Nº...../2023 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 

1.1. Aquisição de Suprimentos de Informática para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal, Secretarias agregadas e Fundos Municipais de Augusto Corrêa/PA, que serão prestados 

nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID QTDE MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 

ADAPATDOR DE TOMADA 

PADRÃO: Benjamim T 3 saídas 2p+t, 

10A pinos. Com 3 pinos de entrada e 3 

pinos de saída. Amperes 10A. Cores 

diversas. Que seja adaptável do Modelo 

novo para o antigo e vice-versa-versa. 

Com Garantia contra defeitos de 

fabricação. 

UNID 58 - R$...... R$...... 

2 

ADAPTADOR: Para (01) uma tomada. 

Padrão Novo de 127/220V, 10A SMS 

64120. Com Garantia contra defeitos de 

fabricação. 

UNID 20 - R$...... R$...... 

3 

ADAPTADOR: USB 150 Mbps em porta 

USB. Velocidade de Transmissão 

Wireless de até 150MBPS. Ideal para 

streaming de vídeo ou chamadas 

telefônicas pela internet. Com Segurança 

Avançada que suporte WEP de 64/128, 

WPA, PA2/WPA-PSK/WP2-PSK 

(TKIP/AES). 

UNID 84 - R$...... R$...... 

4 

ADAPTADOR WIFI: Banda dupla sem 

fio AC1200 USB 3.0 Adaptador WiFi de 

rede sem fio 2.4 GHz / 5.0 GHz, IEEE 

802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, 

UNID 74 - R$...... R$...... 
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IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Frequência: 

5GHZ E 2.4/5 GHZ. 

5 
ALICATE: Para crimpar Com conector 

RJ45 de cabo de rede. 
UNID 5 - R$...... R$...... 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

1. O valor deste contrato, é de R$ ............... (...........................). 

2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº...../2023, realizado 

com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas 

vigentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

4.1. É vedado à CONTRATADA: 

4.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

4.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

5.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em ... de ..... de 2023 extinguindo-se em ... de 

.............. de 2023, 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 E DA CONTRATADA 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e todas as suas etapas, registrando as ocorrências 

caso necessário, sempre objetivando qualidade desejada; 

6.1.2. Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA para a entrega dos materiais/produtos, 

bem como, outras atividades decorrentes da contratação, desde que devidamente identificados com 

crachá ou outra identificação da Licitante; 

6.1.3. Dará ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na 

execução do contratado e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

6.1.4. Proceder à conferência das notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, à entrega dos 

materiais/produtos; 

6.1.5. Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos 

no contrato, mediante Nota de Empenho; 

6.1.6. Rejeitar os materiais/produtos cujas execuções não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos 

mínimos constantes no item 1.2 deste Edital; 

6.1.7. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada 

um dos itens que compõem o objeto deste Edital, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

6.1.8. Prestar todas as informações e/ou esclarecimento que venham a serem solicitadas pelos técnicos da 

CONTRATADA; 

6.1.9. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contratado por intermédio da comissão ou gestor 

designado para este fim, de acordo com art. 67 da Lei Federal nº 8666/93; 

6.1.10. Efetuar (os) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, após a efetiva 

entrega do objeto e emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo; 

6.1.11. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 

objeto deste termo a serem recebidos; 
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6.2. À CONTRATADA caberá: 

6.2.1. É obrigação da Contratada manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, durante a execução contratual; 

6.2.2. Aplicar qualidade nos serviços executados; 

6.2.3. Responsabilizar-se pelas despesas com transportes, alimentação, encargos trabalhistas e outras a 

que tiver o funcionário executor do objeto deste Termo de Referência;  

6.2.4. Ser responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste Contrato e, 

consequentemente, responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução 

dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar danos para a CONTRATANTE ou para 

terceiros, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

6.2.5. A Contratada deverá disponibilizar todos os recursos necessários ao pleno atendimento das 

demandas; 

6.2.6. 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; 

6.2.7. 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 do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 

dependência do CONTRATANTE;  

6.2.8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados ao 

fornecimento do material/produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

6.2.9. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

deste contrato; 

6.2.10. 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 SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. A CONTRATADA entregará os materiais/produtos, objeto do Contrato, em conformidade com as 

ordens de serviço, emitidas pela Prefeitura e demais órgãos, de acordo com o presente Termo de 

Referência; 

7.2. O presente objeto deste Termo de Referência será prestado de forma parcelada segundo as 

necessidades dos órgãos já mencionados; 

7.3. Os produtos/materiais solicitados deverão ser entregues na sede das unidades abaixo relacionadas ou 

em outro local que seja informado pelo órgão solicitante, desde que acordado entre CONTRATANTE e 

CONTRATADA; 

 

UNIDADES ENDEREÇO 

Prefeitura/Secretaria Municipal de Administração - 

SEMAF 
Praça São Miguel, nº 60. Bairro Centro. 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

Avenida João Batista Monteiro, s/n, anexo ao 

prédio da Prefeitura Municipal. Bairro: São 

Miguel. 

Secretaria Municipal de Assistência Social - 

SEMAS 

Rua Domingos Nivaldo de Lima, nº361. Bairro 

Espírito Santo. 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e 

Aquicultura - SEMAPA 
Rua Bento Costa, nº 855. Bairro Espírito Santo. 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SEMMA 

Avenida Magalhães Barata, nº 122. Bairro 

Nazaré. 

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB 
Travessa Joaquim Ferreira de Seixas, S/N. 

Bairro São Benedito. 

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, 

Juventude e Lazer - SECULT 

Avenida Magalhães Barata, nº 122. Bairro 

Nazaré. 
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Secretaria Municipal de Planejamento, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo - 

SEPLADE 

Avenida  João Batista Monteiro, S/N, anexo ao 

prédio da Prefeitura Municipal de Augusto 

Corrêa. 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 
Avenida João Batista Monteiro, nº 539. Bairro 

São Miguel 

 

7.4. Após a Ordem de Fornecimento ter sido recebida pela Contratada, a entrega deverá ser feita em até 

05 (cinco) dias, no local mencionado no item 7.3 no período compreendido entre às 08h até 13h e de 15h 

às 17h, de segunda a sexta feira, em dias de efetivo expediente no órgão; 

7.5. Excepcionalmente, em caso de extrema necessidade, a entrega poderá ser realizada em dia e horário 

adverso ao mencionado no item 7.4. 

7.6. Todos os ônus com despesas relacionadas a frete, carga e descarga são inteiramente de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

7.7. Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento, consoante às regras estabelecidas neste 

item, deverá ser devidamente justificada em documento oficial, enviado com antecedência mínima de 

24h, e aceito pelos órgãos solicitantes; 

7.8. Na entrega dos materiais/produtos, todos deverão ter suas especificações iguais às contratadas, 

incluindo fabricante e marca dos mesmos; 

7.9. Em caso de algum produto/material ter sua fabricação extinta, deverá ser comunicado por escrito e 

com antecedência, dentro do prazo de entrega, solicitando sua substituição por outro produto com as 

mesmas especificações ou superior; 

7.10. A CONTRATADA deverá transportar o material/produto utilizando veículos e funcionários 

próprios; 

7.11. Os materiais/produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente e na embalagem 

original, estar em perfeitas condições de limpeza (interna e externa), de forma a permitir completa 

segurança durante o transporte e armazenamento, assim como prontos para serem utilizados; 

7.12. As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada. O 

recebimento do material/produto deverá ser efetuado pelo servidor(a) responsável pela aceitação do 

objeto contratado; 

7.13. Por ocasião da entrega, deverá ser colhida a data, hora, nome, cargo e assinatura do(a) servidor(a) 

da Contratante responsável pelo recebimento; 

7.14. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido será realizado durante o recebimento dos 

mesmos, juntamente com os documentos de regularidade fiscal; 

7.15. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a gestão poderá: 

a) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis; 

b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

7.16.  Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 02 (dois) dias 

consecutivos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pelos órgãos 

competentes. 

7.17. A Contratada obriga-se a substituir, no prazo de 24h, contado do recebimento de notificação 

efetuada pela CONTRATANTE, o objeto entregue e aceito comprovada a existência de incorreções e 

defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utilização. Findo este prazo serão 

aplicadas as penalidades cabíveis; 

7.18. Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com exigido nas normas legais pertinente à 

matéria, bem como, às condições aqui pactuadas, ficando a cargo do fiscal do contrato o controle de 

qualidade do objeto fornecido; 

7.19. O não cumprimento do disposto dos itens 4.4, 4.8 e 4.17 do presente Termo de Referência 

acarretará a anulação do empenho bem como das aplicações de sanções previstas na legislação vigente. 

7.20. Após assinatura do contrato, a empresa poderá pedir prorrogação de entrega dos materiais por igual 

período, desde que entregue justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. O acompanhamento, o atesto e a fiscalização da entrega do material será exercida por representante 

do CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da entrega do material, dando ciência de tudo á CONTRATADA (Art. 67 da Lei nº 

8.666/93 e Art. 6º do Decreto 2.271/97), o mesmo será definido durante a elaboração do contrato; 

8.2. Com as seguintes obrigações: 

8.2.1. O fiscal deverá monitorar a entrega do material para evitar possíveis danos, devendo intervir para 

corrigir ou aplicar as sanções previstas no Contrato Administrativo, quando verificar um viés contínuo 

de desconformidade na prestação dos serviços à qualidade exigida; 

8.2.2. A fiscalização que trata esta Cláusula não inclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 

imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art.70 da Lei nº 

8.666/93, com suas alterações); 

8.2.3. Caberá à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao 

objeto Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o contratante, não implicando a atividade da 

fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade; 

8.2.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS 

9.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 

de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. Considerando haver adequação orçamentária e financeira da despesa, a Lei Orçamentária em vigor 

Exercício 2023.  

• 0601- SECRETARIA DE AGRICULTURA - Atividade 20 122 0016 2.047 – Manutenção da 

Secretaria de Agricultura. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo. 

Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – FONTE 15000000. 

•  0301- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - Atividade 04 123 0016 2.011 

– Manutenção da Secretaria de Agricultura. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de 

consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – FONTE 

15000000.  

• 0701- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Atividade 18 541 0016 2.063 – Manutenção 

do Fundo de Meio Ambiente. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo. 

Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – FONTE 15000000. 

 

• 0501- SEC. OBRAS, TRANSP. URBANIZ. E SANEAMENTO - Atividade 26 122 0016 

2.045 – Manutenção da Secretaria de Obras.  Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – 

Material de consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – 

FONTE 15000000. 

• 0401- SEC. MUNIC. CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - Atividade 13 122 0016 2.126 

– Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Juventude e Lazer. Classificação 

econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de 

processamentos de dados – FONTE 15000000. 

• 0901- SEC. MUNIC. PLANEJ. DESEN. E TURISMO - SEPLAD - Atividade 04 121 0016 

2.071 – Sec. Munic. de Desen. E Turismo-SEPLADE. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – 

Material de consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – 

FONTE 15000000. 
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• 1101- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Atividade 10 301 0022 2.078 – Manutenção do 

Programa de Atenção Básica PAB/FIXO. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de 

consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – FONTE 

16000000. 

• 1101- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Atividade 10 301 0016 2.072 – Manutenção do 

Fundo Municipal de Saúde FUS. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de 

consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – FONTE 

15001002. 

• 1201- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Atividade 08 244 0017 2.116 – 

Cofinanciamento do Estado Proteção Especial Média Complexidade. Classificação 

econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de 

processamentos de dados – FONTE 16610000. 

• 1201- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Atividade 08 244 0014 2.110 – 

Cofinanciamento do Estado Proteção Social Básica. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – 

Material de consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – 

FONTE 16610000. 

• 1201- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Atividade 08 244 0014 2.101 – 

Apoio as Ações estratégicas do Programa de erradicação do Trab. Infantil AEPETI. 

Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – 

material de processamentos de dados – FONTE 16600000. 

• 1201- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Atividade 08 244 0014 2.099 – 

Manutenção do Programa IGD SUAS. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de 

consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – FONTE 

16600000. 

• 1201- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Atividade 08 244 0014 2.106 – 

Gestão das Atividades do PAIF. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo. 

Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – FONTE 16600000. 

• 1201- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Atividade 08 244 0014 2.102 – 

Apoio aos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Classificação 

econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de 

processamentos de dados – FONTE 16600000. 

• 1201- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Atividade 08 244 0014 2.105 – 

Apoio as atividades do Programa Criança Feliz PCF. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 

– Material de consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – 

FONTE 13110000. 

• 1201- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Atividade 08 244 0014 2.173 – 

Programa Primeira Infância no SUAS - PPI. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – 

Material de consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – 

FONTE 15000000. 

• 1201- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Atividade 08 244 0016 2.112 – 

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. Classificação econômica: 

3.3.90.30.00 – Material de consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de 

dados – FONTE 15000000. 

• 0403- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Atividade 12 122 0016 2.019 – Manutenção 

do Fundo Municipal de Educação. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de 

consumo. Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – FONTE 

15001001. 

• 0403- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Atividade 12 361 0003 2.140 – Manutenção 

da Educação Básica e Apoio. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo. 

Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – FONTE 15400000. 

• 0403- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Atividade 12 361 0003 2.021 – Manutenção 

do Salário Educação - QSE. Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo. 

Subelemento 3.3.90.30.17 – material de processamentos de dados – FONTE 15500000. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
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11.1. O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega do objeto, 

mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente e acompanhada 

da regularidade fiscal; 

11.2. A nota FISCAL/FATURA deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com 

o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se 

admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

11.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer 

banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número 

da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

11.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução 

da causa ensejadora do impedimento; 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dia com suas 

regularidades fiscal e trabalhista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. Cometer fraude fiscal; 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

13.2.2. Multa moratória 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; 

13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

13.2.6. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em 

quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Termo de 

Referência; 

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

13.2.8. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 
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13.2.8.1. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

13.2.8.2. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

13.2.8.3. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.2.8.4. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados; 

13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999; 

13.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente; 

13.5. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente; 

13.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil; 

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade; 

13.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR; 

13.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 

à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa; 

13.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

14.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 

do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

14.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.4.3. Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REAJUSTE 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 

das propostas. 

15.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o deve ser adotado o 
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reajustamento pelo IPCA/IBGE, pois é o índice oficial de monitoramento da inflação no Brasil, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

15.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer. 

15.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  

15.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor.  

15.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

15.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor e demais normas legais vigentes em relação à matéria; 

16.2. O prazo de validade e/ou garantia dos materiais não poderá ser inferior a 1 ano, contado a partir do 

recebimento dos produtos; 

16.3. Os materiais deverão estar em plena validade/garantia, observando-se ainda, além do prazo 

disposto neste termo, os prazos indicados pelos fabricantes; 

16.4. Os materiais deverão ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, dentro das 

especificações das normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item; 

16.5. Não serão aceitos materiais com prazo de validade/garantia vencido ou com data de fabricação 

defasada; 

16.6. A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou 

reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis 

com as especificações do edital; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

17.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº...../2023, cuja realização decorre 

da autorização do Sr. FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA e da proposta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICAÇÃO 

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO 

19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Augusto Corrêa, 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. 

 

Augusto Corrêa - PA, ..... de ................. de 2023. 
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________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________________________ 

CNPJ ............................. 

CONTRATADO(A) 

Testemunhas: 

1.___________________________                                         2.__________________________     
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