
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.028.829/0001-68 
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190 – CENTRO - INCONFIDENTES - MG 

CEP: 37576-000 - TEL: (35) 3464-1014 / 3464-1015  
e-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br  

 

 

  

TAM
ENLI

BE
R
TA
S

QUA SERA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a 
modalidade Pregão e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, Lei Complementar 123 de 14/12/2006. 
 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de equipamentos e materiais de informática para diversos 
departamentos da Prefeitura Municipal de Inconfidentes. 

 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.inconfidentes.mg.gov.br 
 
 

Endereço: Rua Engenheiro Alvares Maciel, 190, Centro, Inconfidentes – MG, CEP: 37.576-000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA/HORÁRIOS: 
 
 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 01/04/2022 – Horas 13:00:00 
 
 

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS:  01/04/2022 – Horas 13:00:01 - Obs. Nesta fase será informado via 
chat o horário do início da fase de lances. 
 

 
 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de equipamentos e materiais de informática para diversos 
departamentos da Prefeitura Municipal de Inconfidentes. 
 
JUSTIFICATIVA DE EXCLUSIVIDADE A ME, EPP OU EQUIPARADAS: 

 
Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que se destina à 
participação exclusiva das empresas que, na forma da Lei, se classifiquem como MEI, ME ou EPP, e que 
atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório, salvo o não 
comparecimento de no mínimo 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como MEI, ME ou EPP, sediados 
local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; ou caso 
o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não seja 
vantajoso para a administração pública, hipótese em que será permitida a participação das demais empresas. 

 
Consideram-se como fornecedores sediados local ou regionalmente, para fins de enquadramento, aqueles cuja 
sede não se situem acima de 100 (cem) quilômetros da sede da Prefeitura Municipal de Inconfidentes. 

 
Considerar-se-á como mais vantajoso para administração, independente da quantidade de MEI, ME e EPP 
presentes no certame, a propostas cujos preços sejam iguais ou acima de 10% menores que o menor preço 
apresentado por MEI, ME e EPP, hipótese que os demais licitantes poderão participar do certame. 
 
 
PREÂMBULO 

 
1.1. – O Município de Inconfidentes - MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ sob o 
número 18.028.829/0001-68, com sua Sede Administrativa à Rua Engenheiro Alvares Maciel, 190, Centro, 
Inconfidentes – MG,  representada por sua Prefeita Municipal Rosangela Maria Dantas, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
 
1.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e Anexos, que dele 
fazem parte integrante. 

 
1.3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

 
1.4. Os trabalhos serão conduzidos por servidora municipal da Prefeitura Municipal de Inconfidentes, 
denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias 
(www.bbmnetlicitacoes.com.br). 

 
1.5. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o 
credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a 
abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
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2.1. Poderão participar do certame todos os interessados que atuem no ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão deverão ser credenciados 
previamente perante o provedor do sistema eletrônico, junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

 
3.2. A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no 
site da Bolsa, até o horário fixado no Edital para inscrição e cadastramento. 

 
3.3. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados 
diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso 
“credenciamento - licitantes (fornecedores)”. 

 
3.4. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através 
da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço 
eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 
3.5. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo da licitante que pagará a Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do Artigo 5º, Inciso 
III, da Lei nº 10.520/2002. 

 
3.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu 
representante legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 
4. DO ACESSO AO SISTEMA 
4.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 

 
4.2. Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu representante. 

 

4.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser 
esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

4.4. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante o Termo de 
Adesão, conforme regulamento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, com firma reconhecida, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “BBMNET Licitações”. 

 
4.5. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as 
exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
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4.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de Mercadorias e nem à 
Prefeitura Municipal de Inconfidentes a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 

 
4.7. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
5. DA PROPOSTA ELETRÔNICA 
5.1. Em sua proposta eletrônica, a licitante deverá informar: 

 
5.1.1.O valor unitário de cada item, com no máximo 04 (quatro) casas decimais, com a indicação da marca do 
produto cotado, de acordo com as especificações do   Anexo I. 
 
5.1.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todos os custos e despesas, diretas ou 
indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação. 

 
5.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da última proposta 
ofertada pela licitante. 

 
6. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
6.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema 
eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de 
Negociação”. 

 
6.2. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme 
indicação na primeira página deste edital. 

 
6.3. A partir do horário previsto no edital e no sistema eletrônico, terá início a sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeira a avaliar a aceitabilidade 
das propostas. 

 
6.3.1. Poderá ser desclassificada a proposta da licitante que estiver em desacordo com as exigências do edital. 

 
6.4. Aberta a etapa competitiva, será considerada como primeiro lance a proposta inicial de menor valor 
apresentada. 

     

6.5. As licitantes deverão estar conectadas ao sistema para participar da etapa de lances, podendo encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
6.6. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado. 

 
6.7. A cada lance ofertado, a licitante será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário 
de registro e valor. 
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6.8. Os lances ofertados serão no preço unitário do item, com no máximo 04 (quatro) casas decimais, sendo 
desprezadas as restantes. 

 
6.9. A licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior 
ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido. 

 
6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema eletrônico. 

 
6.11. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes, salvo após o 
encerramento da etapa de lances. 

 
6.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automática 
e sucessivamente pelo sistema quando houver qualquer lance ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública. 

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

 
6.14. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/06 e alterações, serão observados os 
seguintes procedimentos: 

 
6.14.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresas, 
empresas de pequeno porte ou equiparadas e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada 
por microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas igual ou até 5% (cinco por cento) superior à 
proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 
 
6.14.1.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada, será convocada 
pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após 
a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, 
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão. 
 
6.14.1.2. No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte ou 
equiparadas que se enquadrem no limite estabelecido pela Lei, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do 
disposto no item acima, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito. 

6.14.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação. 

 
6.15. Encerrada a fase de recebimento de lances, compete ao Pregoeira avaliar a aceitabilidade do preço do 
primeiro classificado, decidindo motivadamente a respeito, verificando a perfeita consonância com as 
especificações e condições do edital, podendo encaminhar contraproposta, para que seja obtido preço melhor, 
bem assim decidir sobre  sua aceitação. 

 
6.16. A aceitabilidade será auferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
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propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, constante nos autos. 
6.17. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances 
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeira. 

 
6.18. Se a proposta de menor valor não for aceitável, se a licitante desatender às exigências habilitatórias ou 
se houver rejeição da documentação de qualificação técnica, o Pregoeira examinará a proposta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Nesta hipótese, o Pregoeira poderá 
negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
6.19. Caberá ao fornecedor 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. 

 
6.20. Caso haja desconexão com o Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeira, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 
6.21. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa 
e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema 
eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão. 

 
6.22. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, o pregoeira designará novo dia e horário para a 
continuidade do certame. 

 
6.23. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do 
objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que 
veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao 
procedimento. 
 
6.24. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora do menor preço deverá enviar, em 
até 02 (duas) horas, a proposta reformulada para o e-mail da pregoeira o qual será informado via “chat”. 
 

 
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 
A proposta deverá ser apresentada conforme modelo constante no Edital, digitada ou preenchida a mão de 
forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas que impossibilitem a compreensão de seu conteúdo e elaborada, 
preferencialmente, em papel timbrado da licitante, devendo conter os seguintes elementos: 
7.1. Número do Pregão e objeto. 
7.2. Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 
7.3. Dados do representante legal da licitante. 
7.4. Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca do produto ofertado, em total 
conformidade com as especificações do Anexo I. 
7.5. Preço unitário por item, decorrentes da sessão do pregão, fixos e irreajustáveis, expressos em números, 
na moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais. 
7.6. Deverá constar data, identificação clara do signatário, sua função ou cargo na empresa, o número do RG 
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e CPF e assinatura. 
 

8. DA HABILITAÇÃO 
8.1.  Os documentos relativos à habilitação dos licitantes deverão ser encaminhados até a abertura da sessão 
pública (fim de recebimento das propostas), conforme previsto neste edital, contados da convocação do 
Pregoeira, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado 
o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 
8.2. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 10 (dez) minutos, será aberto o prazo para 
manifestação da intenção de interposição de recurso. 

 
8.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará 
a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o 
Pregoeira convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 
8.4.  Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante 
no edital, deverão ser relacionados e apresentados no Departamento de Licitações, Compras e Contratos desta 
Prefeitura, localizada na Rua Engenheiro Alvares Maciel, 190, Centro, das 12 h às 17 h, em até 03 (três) dias úteis 
após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação 
das penalidades cabíveis. 

 
8.5. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para 
que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
8.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela 
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se- 
ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 
autenticadas em papel. 

 
8.7. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos 
documentos enviados eletronicamente. 

 
8.8. A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 
comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 
 

9. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Para fins de habilitação deverão ser apresentados os documentos elencados a seguir: 

9.1. Habilitação Jurídica 

9.1.1. Relativos à licitante: 
9.1.1.1. Instrumento constitutivo da empresa, em vigor e registrado na Junta Comercial, e no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, RG e CPF. 
9.1.1.2.  Tratando-se de sociedade civil, o ato constitutivo registrado em cartório acompanhado de prova de 
diretoria em exercício. 
9.1.1.3. Tratando-se de empresa estrangeira, decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade  assim o exigir. 
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9.1.2. Relativos ao representante: 
9.1.2.1. Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), no documento 
apresentado no item 9.1.1.1 deverão estar expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura. 
9.1.2.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, este último com firma 
reconhecida do representante legal, do qual constem poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 
certame. 

 
9.1.3. Declaração elaborada em papel timbrado e assinada pelo representante, de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo II - DECLARAÇÕES. 

 
9.1.4. Tratando-se de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada: 
9.1.4.1. Declaração elaborada em papel timbrado e assinada pelo representante, de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo III - DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA LC Nº 123/06. 
9.1.4.2. Comprovante expedido pela Junta Comercial ou documento equivalente que demonstre o 
enquadramento na condição de beneficiária dos direitos previstos na Lei Complementar nº 123/06 e suas 
alterações ou equiparada, nos termos da legislação vigente. 

 
9.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 
9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
9.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 
de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
9.2.3. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 
9.2.4. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
9.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela 
Caixa Econômica Federal; 
9.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 

9.3. Qualificação Econômico-Financeira 

9.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física. Na hipótese de a certidão ser positiva deverá ser apresentado 
plano de recuperação homologado e em pleno vigor. 

 
9.4. Qualificação Técnica 

 
9.4.1. Apresentação de atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando a execução 
satisfatória de serviços ou fornecimento similares ao objeto desta licitação. 

 
 

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
10.1. O cumprimento dos requisitos de habilitação e a validade dos documentos serão averiguados 
relativamente à data da apresentação, por meio eletrônico, da proposta escrita. 
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10.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como 
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

 
10.3. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal ou trabalhista das microempresas, empresas de 
pequeno porte e equiparadas, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período 
a critério da Administração, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após o momento em que o proponente 
for declarado vencedor do certame (adjudicado), para regularização dos documentos. 
10.3.1. A não regularização dos documentos no prazo estabelecido implicará a decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 
11. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
11.1. A documentação de qualificação técnica apresentada será analisada pela Pregoeira. 
 
11.2. Havendo rejeição da documentação de qualificação técnica, a licitante será desclassificada e, observada 
a ordem de classificação, serão convocadas as demais licitantes, com vistas à celebração da contratação. 
11.3. A licitante que não apresentar ou tiver rejeitada a documentação de qualificação técnica estará sujeita à 
aplicação das penalidades previstas em lei. 
 

 
12. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Havendo manifestação prévia e motivada da intenção de interpor recurso, esta, somente poderá ser 
promovida pela licitante via Sistema, depois de declarado o vencedor da disputa pela Pregoeira. 

 
12.1.1. O Sistema aceitará a intenção da licitante em interpor recurso nos 30 (trinta) minutos imediatamente 
posteriores ao ato de declaração do vencedor. 
 
12.1.2. Os interessados que manifestaram e motivaram a intenção de interpor recurso deverão apresentar 
memoriais, podendo fazer através do ambiente do sistema eletrônico ou Protocolo na sede da prefeitura, no 
prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do dia útil subsequente à manifestação motivada da intenção de 
interpor recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista dos autos. 

 
12.2. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
12.3. A ausência de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do 
objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação. 

 
12.4. Interposto o recurso, o Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 

 
12.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o objeto do certame será 
adjudicado à licitante vencedora. 

 
12.6. A adjudicação será feita por item. 
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12.7. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Prefeito Municipal, para homologação. 
 

12.8. É facultado ao Prefeito Municipal, mediante prévia fundamentação, anular a sessão do pregão. 
 

13. DAS CONTRATAÇÕES 
13.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura  da Ata de Registro de 
Preços, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 

 
13.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da convocação, comparecer ao 
Departmento de Compras, Licitações e Contratos, para assinar a Ata de Registro de Preços, ou enviar pelo 
correio ou meio eletrônico. 

 
13.3. Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar ou não 
comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas sanções previstas neste Edital. 
 
 

14. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
14.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços. 

 
14.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas na Lei Federal 
nº 8.666/93. 

 
15. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
15.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue, parceladamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
consecutivos, após o recebimento da ordem de compra, no local indicado pela divisão competente. 

 
15.2. Por ocasião de cada fornecimento, a detentora deverá observar rigorosamente as especificações técnicas 
dos produtos, que deverão ser entregues em total acordo com as especificações do Anexo I, sendo vedada a 
substituição por outro qualquer. 

 
15.3. As ordens de compras serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da detentora, inclusive correio eletrônico. 

 
15.4. O prazo de validade dos produtos não deverá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data da entrega 
do produto. 

 
16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
16.1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente no ato da entrega, acompanhada da 
respectiva nota fiscal, na qual deverá constar o número da ordem de compra. 

 
16.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Administração poderá: 

 
16.2.1. Se disser respeito à especificação/marca do produto declinado na proposta comercial, rejeitá-lo no 
todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 
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16.2.2. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
16.2.3. Na hipótese de substituição ou complementação, a detentora deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, em até dois dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 

16.2.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de até cinco dias corridos após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 
contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo. 

 
17. DA FORMA DE PAGAMENTO 
17.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos da emissão da nota fiscal e expedição 
do Termo de Recebimento Definitivo pela Divisão competente. 
17.1.1. A detentora deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica - NF-e em conformidade com o estabelecido pela 
legislação vigente. 

 
17.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à detentora e o prazo para pagamento 
fluirá após a data da reapresentação válida. 

 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
18.1. É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, 
nos termos do Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. 

 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. Nos termos das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e alterações, poderão ser aplicadas multas, 
advertências, rescisão contratual/Ata, suspensão temporária do direito de licitar com a Administração 
Municipal e/ou declaração de inidoneidade, assim como a sanção prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, as 
quais são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra, respeitados o contraditório e a ampla defesa. 

 
19.2. Os procedimentos relativos a apuração e penalização dos inadimplementos das obrigações contratuais 
serão conduzidos no âmbito do órgão contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente 
do mesmo órgão, respeitado o contraditório e ampla defesa. 

 
20. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES 
20.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer           pessoa         
poderá          solicitar esclarecimentos pelo e-mail 
licitacao@inconfidentes.mg.gov.br. 

 
20.2. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
impugnar o Edital, que deverá ser encaminhada pelo e-mail licitacao@inconfidentes.mg.gov.br. 

 
20.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 

 
20.4. Tanto os esclarecimentos quanto as impugnações demandarão petição anexo ao e- mail, com 
identificação do subscritor e, em se tratando de pessoa jurídica,  com comprovação de poderes para 
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representá-lo. 
 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, 
a finalidade e a segurança da contratação. 

 
21.2. A simples participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

 
21.3. O órgão licitante poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrentes de fatos 
supervenientes à sua abertura, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar tal conduta, 
ou anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado. 
Em ambos os casos serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
21.4. A homologação do resultado desta licitação não obrigará a Administração a firmar contratos que dela 
poderão advir. 

 
21.5. O resultado do presente certame e os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, 
serão publicados no Diário Oficial do Município. 

 
21.6. Os casos omissos do presente Pregão poderão ser solucionados pelo Pregoeira durante a sessão. 

 
21.7. Em caso de alteração do texto do edital e de seus anexos que afete a documentação a ser apresentada 
ou formulação da proposta, será restituído na íntegra o prazo de divulgação antes concedido. 

 
21.8. Integram o presente Edital: 
ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II - Modelo da Proposta  
ANEXO III - Declarações 
ANEXO IV - Declaração de Beneficiária da LC nº 123/06  
ANEXO V - Minuta da Ata de Registro de Preços 

 
21.9. Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação. 

 
21.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o Foro da Comarca de Ouro Fino - MG. 

 
 

Inconfidentes – MG, 18 de março de 2022. 
 
 

Jussara Santos de Souza Pinheiro 
Pregoeira 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Registro de Preço para aquisição de equipamentos e materiais de informática para diversos departamentos 

da Prefeitura Municipal de Inconfidentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
edital e seus anexos. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição dos itens se faz necessário para atendimento aos departamentos da Prefeitura de Inconfidentes 
– MG. 

 
2.2. JUSTIFICATIVA DE EXCLUSIVIDADE A ME, EPP OU EQUIPARADAS: 

 
Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que se destina à 
participação exclusiva das empresas que, na forma da Lei, se classifiquem como MEI, ME ou EPP, à exceção do 
item 16, cuja disputa será ampla, e que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento 
convocatório, salvo o não comparecimento de no mínimo 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
MEI, ME ou EPP, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório; ou caso o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte não seja vantajoso para a administração pública, hipótese em que será permitida a participação das demais 
empresas. 

 
Consideram-se como fornecedores sediados local ou regionalmente, para fins de enquadramento, aqueles cuja 
sede não se situem acima de 100 (cem) quilômetros da sede da Prefeitura Municipal de Inconfidentes. 

 
Considerar-se-á como mais vantajoso para administração, independente da quantidade de MEI, ME e EPP 
presentes no certame, a propostas cujos preços sejam iguais ou acima de 10% menores que o menor preço 
apresentado por MEI, ME e EPP, hipótese que os demais licitantes poderão participar do certame. 
 
 

3. QUANTITATIVOS/ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/ PREÇO DE REFERÊNCIA: 
 

ITEM PRODUTO CÓDIGO UNIDADE QUANT VALOR MÉDIO  VALOR TOTAL 

1 

BATERIA PARA MICROCOMPUTADOR 
- Modelo: Crc 2032; 

- Capacidade Nominal: 3V; 
- Material: Lithium. 

30341 UN 30 R$ 10,67 R$ 320,00 

2 

CABO HDMI 2.0 
- Comprimento do cabo 20m; 

- Protetores para a ponta dos cabos; 
- Versão 2.0; 

- Compatível com resoluções de 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i 
e 1080p; 

- Blindagem tripla para máximo isolamento contra 
interferências externas; 

- Conectores banhados a ouro. 

30202 UN 30 R$ 315,67 R$ 9.470,00 
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ITEM PRODUTO CÓDIGO UNIDADE QUANT VALOR MÉDIO  VALOR TOTAL 

3 

CABO RÍGIDO UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR) 4 
PARES CAT.6 

- Deve promover a interligação entre os painéis de manobra 
(Blocos, Patch Panels) e nas Estações de Trabalho no 
Cabeamento Horizontal e também na implantação de 

Cabeamento Vertical (backbone) segundo especificações da 
ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1; 

- Com aplicações em TIA/EIA 854 Gigabit Ethernet sobre 
Cabeamento Cat.6, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 100Base-
TX Fast Ethernet, 10Base-T Ethernet, Broadband Vídeo, 270 
Mbps digital video, 155/622 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, 
100 VG-AnyLan, 4/16 Mbps Token Ring, voz e todas outras 
aplicações desenvolvidas para operar sobre Cabeamento 

Cat.6 ou Classe E; 
- Normas aplicáveis ISO/EC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-B.1 e 

B.2, NBR 14565; 
- Deve conter certificações NBR ISSO 9001:2008 e ULE-

222861; 
- Deve conter condutores sólidos de cobre, não blindados, 
com diâmetro de seção circular de 0,51 mm (24 AWG) por 

condutor - Isolamento entre pares de polietileno; 
- Deve conter separador físico (Crossfiler) entre os pares; 

- Deve conter capa externa composta de PVC não propagante 
a chama, classificação (CM) conforme UL; 

- Deve possuir identificação nas veias brancas dos pares; 
- Deve possuir marcação sequencial do comprimento em 

metros; 
- Classificação térmica de –10°C a 60°C; 
- Impedância característica de 100 ohms; 

- Velocidade Nominal de Propagação típica de 0,70; 
- Na cor azul ou cinza; 

- Embalado em caixa de papelão (c/305m); 

30342 UN 10 R$ 1.223,00 R$ 12.230,00 

4 

CAIXA DE CABO CAT.5 
- Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego 
de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI 

TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e); 
- 4 pares de fio; 

- Cor externa: azul; 
- Categoria 5e; 

- 24AWG; 
- Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos 

de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; 
- Capa externa em PVC não propagante à chama, na cor azul; 

- Marcação sequencial métrica decrescente (305 m) na 
embalagem FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de 

fabricação, proporcionando rastreamento do lote; 
- Resistência elétrica máxima do condutor em C.C. a 20ºC O 

km 93,8; 
- Capacitância mútua máxima a 20ºC pF m 56; 

- Impedância característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 ± 
15%; 

- Tensão aplicada entre condutores VDC 3s 1500; 
- Atraso de propagação máximo a 10 MHz ns 100 m 545; 

- Variação do atraso de propagação - valor típico ns 100 m 15; 
- Velocidade de propagação nominal % 68; 

- Aplicação: Sistemas de Cabeamento Estruturado para 
tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das 

normas ANSI TIA EIA 568B.2 e ISO IEC 11801; 
- Garantia 12 meses. 

30343 UN 10 R$ 889,33 R$ 8.893,33 

5 

CONECTOR CAT.6 RJ-45 
- Ambiente de Instalação Interno; 

- Compatibilidade com cabo sólido e flexível; 
- Tipo de Conector RJ-45 Cat. 6; 

- Suporta cabos U/UTP; 
- Material de contato elétrico de 8 (oito) vias em bronze 

fosforoso com 50 micropolegadas de ouro e 100 
micropolegadas de níquel; 

- Material do corpo do produto Termoplástico não propagante 
a chama UL 94V-0; 

- Normas Aplicáveis e Certificações EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 
11801, NBR 14565 e FCC 68.5; 

- Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253 ETL 
LISTED. 

- Cor Transparente. 

30344 UN 500 R$ 3,60 R$ 1.800,00 
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CONECTOR RJ-45 
500 

R$1,70 
R$850,00 

- Tipo Macho; 
- Categoria 5e; 

- 8 vias em bronze fosforoso com 50μin (1,27μm) de ouro e 
100μin (2,54μm) de níquel; 

- Cor transparente; 
- Produzido em Termoplástico não propagante a chama UL 

94V-0. 

30345 UN 500 R$ 1,40 R$ 700,00 

7 

ESTABILIZADOR 300VA/300W 
- Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de 

Potência em VA 300VA/300W; 
- Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T - 

Norma 14136:2002); 
- Tensão de entrada 115V; 

- Tensão de Saída de 115V; 
- Numero de 4 tomadas; 

- Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-
circuito e sobretemperatura; 

- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; 
- Atender à Norma Brasileira NBR 14373:2006; 

- Certificação INMETRO/TÜV; 
- Garantia de 12 meses. 

30347 UN 60 R$ 176,33 R$ 10.580,00 

8 

FONTE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 

- Potência: 400W (real); 
- Cor: Preto; 

- Tensão: 100-240 VAC, 5-10; 
- Frequência: 50-60 Hz; 
- 1x Pinos ATX: 24-pin; 

- 1x EPS (CPU) 8pin (4 + 4); 
- 1x PCIE 8pin (6 + 2), 6 pinos; 

- 4x SATA; 
- 3x Cabo Periférico PIN; 

- 1x Floppy; 
- 1x ATX: 400 milímetros; 
- 1x EPS: 400 milímetros; 

- 1x PCIE: 400 milímetros, 550m; 
- 1x SATA: 400 milímetros, 550 milímetros, 700 milímetros, 

850 milímetros; 
- 1x Cabo Periférico: 400 milímetros, 550 milímetros, 700 

milímetros; 
- 1x Adaptador Floppy: 850 milímetros; 

- MTBF: 100.000 Horas; 
- Dimensão Aproximada: 85 x 150 x 140 mm; 

- Aprovações: TUV, cUL, UL, CE, FCC, WEEE, RoHS; 
- Resfriamento: FAN Bearing de 120 mm; 

- Garantia mínimas de 1 ano 

30350 UN 30 R$ 306,67 R$ 9.200,00 
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER I COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

- Resolução da Cópia: Até 1200 x 600 dpi; 
- Cópias Múltiplas; 
- Acesso Remoto; 

- Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos; 
- Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia, Cópia 

Duplex (Frente e Verso); 
- Tempo de Impressão da Primeira Página: Inferior a 8 

segundos; 
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico; 

- Memória Padrão: 512 MB; 
- Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm 

(carta/A4); 
- Resolução da Impressão (em dpi): 1200 x 1200 dpi; 

- Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; 
- Bandeja Multiuso: 50 folhas; 

- Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso); 
- Interfaces de comunicação: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; 
- Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows (7 

32/64 bits; 8 32/64 bits; 8.1 32/64 bits; 10 32/64 bits, Mac OS, 
Linux; 

- Emulações: PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, 
PDF Version 1.7, XPS Version 1.0; 

- Função de Impressão Segura 
- Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas; 

- Compatibilidade com aplicativo de impressão para 
Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud 
- Resolução de Cópia: Até 1200 x 600 dpi; 

- Copia sem uso do PC; 
- Capacidade do Alimentador Automático de Documentos 

(ADF): 70 folhas; 
- Velocidade da Cópia em Preto: 42/40 ppm (carta/A4); 

- Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; 
- Função de Cópias Ordenadas; 

- Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício; 
- Cópia Duplex (Frente e Verso); 

- Cópias de ID (Documentos de Identidade); 
- Digitalização ADF; 

- Scan Drivers Inclusos: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; 
- Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): 19200 x 19200 

dpi; 
- Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi; 

- Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi- page 
(PDF seguro, PDF pesquisável, 

- PDF/A), TIFF Single-page/Multi- page, TXT, BMP, DOCX, 
XML, PPTX, XPS, PNG; 

- Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, 
Network Folder (CIFS - Windows), E-mail 

- Server, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud (Web 
Connect), Easy Scan to Email; 

- Digitalização Duplex (Frente e Verso); 
- Dimensões Aproximadas do Equipamento sem caixa: 49,5 x 

42,7 x 48,5 cm; 
- Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz; 

- Modo de Economia de Toner; 
- Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; 

- Funções de Segurança: Active Directory, Secure Function 
Lock, Lock Slot, Secure Print; 

- Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz; 
- Certificação Energy Star; 

- Dimensões Aproximadas da Caixa de Embalagem (LxPxA 
cm): 59,9 x 52,6 x 63 cm; 

- Peso Aproximado da Caixa de Embalagem (kg): 20,6 kg; 
- Tela LCD: 3,7"; 

- Acompanhar junto ao equipamento: Guia de Configuração 
Rápida e Manual do Usuário, Cabo de alimentação elétrica, 

controladores do software para Windows e guia de 
configuração rápida; 

- Suprimento preto: Rendimento 8.000 páginas; 
- Conjunto de Cilindros: Rendimento 50.000 páginas; 

- Garantia do fabricante: 2 anos 

30203 UN 10 R$ 5.133,33 R$ 51.333,30 
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER II COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

- Cópias Múltiplas; 
- Discagem Abreviada; 

- Acesso Remoto; 
- Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos; 

- Impressão, digitalização, cópia e fax; 
- Cópia Duplex (Frente e Verso); 

- Tempo de Impressão da Primeira Página 7.5 segundos; 
- Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico; 

- Memória Padrão 1 GB; 
- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) 52/50 ppm 

(carta/A4); 
- Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 

dpi 
- Capacidade da Bandeja de Papel 520 folhas; 

- Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas) 4 x 520 
folhas; 

- Bandeja Multiuso 50 folhas; 
- Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso); 

- Interface de Rede Embutida Wireless 802.11b/g/n, Gigabit 
Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; 

- Compatibilidade com o Driver de Impressora Windows®, 
Mac OS®, Linux; 

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

Version 1.0; 
- Função de Impressão Segura; 

- Volume Máximo de Ciclo Mensal 150.000 páginas; 
- Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis AirPrint™, 

Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, 
Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC; 

- Digitalização Rápida (Transmissão da Memória) 
Aproximadamente 2,5 segundos; 

- Método de Codificação do Fax MH / MR / MMR / JBIG / 
JPEG; 

- PC Fax; 
- Capacidade de PC-Fax (envio/recepção)†; 

- Memória das Páginas de Fax Até 500 páginas; 
- Duplex Automático para Fax; 

- Resolução de Cópia (máxima) Até 1200 x 600 dpi; 
- Copia sem uso do PC; 

- Capacidade Máx. do Alimentador Automático de 
Documentos (ADF) 80 folhas; 

- Velocidade da Cópia em Preto 52/50 ppm (carta/A4); 
- Redução/Ampliação 25% ~ 400%; 

- Função de Cópias Ordenadas; 
- Tamanho do Vidro de Documentos Ofício; 

- Cópia Duplex (Frente e Verso); 
- Cópias de ID (Documentos de Identidade); 

- ADF; 
- Scan Drivers Included TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; 

- Resolução de Digitalização Interpolada (dpi) Até 19200 x 
19200 dpi; 

- Resolução de Digitalização Óptica (dpi) 1200 x 1200 dpi; 
- Formatos (Exportação) JPEG, PDF Single-page/Multi-page 

(PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-
page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; 

- Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, 
Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, 

SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)‡, 
Easy Scan to Email; 

- Digitalização Duplex (Frente e Verso); 
- Velocidade da CPU (Processador) 800 MHz; 

- Modo de Economia de Toner; 
- Capacidade de Saída do Papel 250 folhas; 

- Funções de Segurança Integrated NFC Card Reader, Active 
Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print; 

- Garantia DE 2 anos; 
- Fonte de Alimentação AC 120V 50/60Hz; 

- Certificação Energy Star; 
- Tela LCD Touchscreen colorido de 5"; 
- Wi-Fi CERTIFIED™ Sim (802.11b/g/n); 

- Suprimento preto Rendimento (20.000 páginas); 
- Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário; 

- Conjunto de Cilindros 50.000 páginas; 
- Acompanhar cabos e manuais necessários para a 

instalação; 

30204 UN 5 R$ 8.419,67 R$ 42.098,33 
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LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM AS SEGUINTE 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
- Interface de comunicação: USB; 

- Tecnologia de leitura: Area Imager; 
- Sensor de imagem: 1080 x 720 pixels; 

- Ângulo de leitura: Horizontal 41°, Vertical 28°; 
- Resistência a quedas: 2 metros; 

- Suporte: Incluso; 
- Resolução: ≥ 3 MIL; 

- Padrão de código de barras: 1D e 2D; 
- Leitura de telas: Sim; 
- Leitura febraban: Sim; 

- Modo de operação: Manual (gatilho), Automática; 
- Temperatura de operação: -10° a 50°C; 
- Umidade [%]: 5 a 95 sem condensação; 

- Indice de proteção: Ip52; 
- Tipos de Códigos de Barras Reconhecidos: 1D: UPC-A, 
UPC-E,UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), 

ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 
39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5(Discrete 2 of 5), Matrix 
2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, 
Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China 

Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (antigo RSS) 
- Dimensões aproximadas: 153 x 62,9 x 90 mm; 

- Comprimento do cabo: 2 metros; 
- Garantia mínima de 5 anos 

30355 UN 5 R$ 434,67 R$ 2.173,33 

12 

MINI RACK PAREDE 19" 6U 
MEDIDAS 

Altura externa: 330mm; 
Largura externa: 550mm - 19'' Polegadas (Padrão de todos os 

equipamentos); 
Profundidade: 570mm; 
Suporte para até 50kg; 

FICHA TÉCNICA 
Material soldado; 

Estrutura em chapa de aço 0,75 /1,2mm ; 
Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço de 

0,75mm com fecho rápido e exaustão em forma de 
venezianas; 

Visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves; 
Teto com abertura para instalação de até 2 microventiladores 

(cooler); 
Planos de fixação frontal em chapa de aço 1,2mm reguláveis 

na profundidade; 
Aberturas na parte inferior e superior para passagem de 

cabos; 
Acabamento com pintura eletrostática a pó texturizado. 

30348 UN 10 R$ 806,33 R$ 8.063,33 

13 

MOUSE PS2 
- Resolução: 800 DPI; 

- Comprimento do cabo: 1,8 metros; 
- Conexões: PS2; 

- Tipo de mouse: Com fio; 
- Sensor: Óptico; 

- Total de botões: 3 botões com Scroll; 
- Rolagem multidirecional; 

- Plug & Play; 
- Compatível com: Windows (7, 8, 8.1, 10). 

30338 UN 30 R$ 30,17 R$ 905,00 

14 

MOUSE USB 
- Resolução: 1000 DPI; 

- Comprimento do cabo: 1,8 metros; 
- Conexões: USB; 

- Tipo de mouse: Com fio; 
- Sensor: Óptico; 

- Total de botões: 3 botões com Scroll; 
- Rolagem multidirecional; 

- Plug & Play; 
- Compatível com: Windows (7, 8, 8.1, 10). 

30337 UN 30 R$ 29,33 R$ 880,00 
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NOBREAK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 

- Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V; 
- Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e 

saída 115V; 
- Filtro de linha; 

- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; 
- Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); 
- DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de 

rede elétrica); 
- Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da 

bateria, preservando a sua vida útil; 
- Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa 

ser substituída; 
- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com 

o nobreak desligado; 
- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da 

bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; 
- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita 

a atuação precisa do equipamento; 
- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta 
a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; 

- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos 
internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; 

- Interativo - regulação on-line; 
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 

- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão 
adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo 

(cargas não lineares); 
- Led colorido no painel frontal: indica as condições de 

funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, 

entre outras informações; 
- Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de 
rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e 

final de vida útil da bateria, entre outras informações; 
- Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o 

acionamento ou desacionamento acidental, além de 
desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum 

evento; 
- Porta fusível externo com unidade reserva; 

- Proteção contra sobreaquecimento no transformador 
- Proteção contra potência excedida 

- Proteção contra descarga total da bateria 
- Proteção contra curto-circuito no inversor 

- Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro 
- Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica. Na 
ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo 

bateria; 
- Garantia mínima de 1 ano 

30349 UN 50 R$ 459,67 R$ 22.983,33 

16 

PROJETOR MULTIMIDIA COM AS SEGUINTE 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

Projeção: 
- Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; 

- Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto; 
- Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício; 

- Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3; 
- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2; 
- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2; 

- Razão de aspecto: 4:3; 
- Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA); 

- Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 
1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 

(SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+); 
- Tipo de lâmpada: 210 W UHE; 

- Razão de contraste: Até 15 000:1; 
- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores; 

- Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: 
Tele); 

- Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 
10,34 m); 

Duração da lâmpada: 
- Modo ECO: Até 12.000 horas; 
- Modo Normal: Até 6.000 horas; 

Correção de Keystone: 
- Automático: Vertical: ±30 graus; 

- Slider: Horizontal: ±30 graus; 
Plug 'n Play USB: 

30336 UN 35 R$ 7.104,33 R$ 248.651,67 
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- Projetor compatível com computadores PC e Mac; 
Temperatura: 
- 5˚ a 35˚C; 
Segurança: 

- Trava Kensington; 
- Cadeado; 

- Barra de segurança; 
Energia: 

- Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC; 
Consumo de energia: 
- Modo ECO: 235 W; 

- Modo Normal: 345 W; 
- Em Espera: Máx. 2W; 

Lente de projeção: 
- Tipo: Foco Manual; 

- Número F: 1.44; 
- Distância Focal: 16.7 mm; 

- Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35; 
Controle remoto: 

- Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo 
de Cor, Automático, Menu MHL, Volume; 

- Distância de operação: 6 m; 
Ângulo de operação: 

- Direita / Esquerda: ±30 graus; 
- Para cima/ Para baixo: ±15 graus; 

Dimensões do Projetor: 
- Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A); 
- Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A); 

Desempenho do monitor: 
- NTSC: 480 linhas; 

- PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão 
multifrequência); 
Sinal de entrada: 

- NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM; 
Interfaces: 

- 1x USB-B; 
- 1x HDMI; 

- 2x Computador/Componente; 
- 1x Vídeo; 

- 1x RS-232c; 
- 1x Saída de Monitor; 

- Áudio 1 & 2; 
- Áudio R & L; 

- 1x Saída de Áudio; 
Alto-falante: 

- 5 W (mono); 
Ruído do ventilador: 
- Modo ECO: 28 dB; 

- Modo Normal: 37 dB; 
Acompanhar: 

- Cabo de energia; 
- Cabo HDMI (1,8 m); 

- Controle remoto do projetor; 
- Pilhas; 

- CD com softwares; 
- Folha de instalação rápida; 

- Cartão de garantia; 
- Garantia mínima de 1 ano 

17 

SSD I COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
- Formato: 2,5 pol; 

- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a 
versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); 

- Capacidades: 120GB; 
- NAND: TLC ; 

- Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 
320MB/s para gravação ; 

- Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C ; 
- Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; 

- Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz); 
- Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 

2000 Hz); 
- Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB; 

- Garantia mínima de 1 ano 

30351 UN 25 R$ 243,00 R$ 6.075,00 
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SSD II COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
- Formato: 2,5 pol; 

- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a 
versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); 

- Capacidades: 240GB; 
- NAND: TLC ; 

- Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 
320MB/s para gravação ; 

- Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C ; 
- Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; 

- Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz); 
- Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 

2000 Hz); 
- Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB; 

- Garantia mínima de 1 ano. 

30352 UN 10 R$ 388,00 R$ 3.880,00 

19 

SSD III COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
- Formato: 2,5 pol; 

- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a 
versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); 

- Capacidades: 480GB; 
- NAND: TLC ; 

- Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 
320MB/s para gravação ; 

- Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C ; 
- Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; 

- Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz); 
- Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 

2000 Hz); 
- Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB; 

- Garantia mínima de 1 ano. 

30353 UN 10 R$ 638,00 R$ 6.380,00 

20 

SSD IV COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
- Formato: 2,5 pol; 

- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a 
versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); 

- Capacidades: 960GB; 
- NAND: TLC ; 

- Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 
320MB/s para gravação ; 

- Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C ; 
- Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; 

- Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz); 
- Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 

2000 Hz); 
- Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB; 

- Garantia mínima de 1 ano. 

30354 UN 10 R$ 866,67 R$ 8.666,67 

21 

SWITCH COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 

- IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x; 
- 24 Portas RJ45 Auto-sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto 

Negociação; 
- 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 

- EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m); 
- 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); 

- EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m); 
- 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); 

- 100-240VAC, 50/60Hz; 
- Consumo de maximo: 14.6W (220V/50Hz); 

- Dimensões aproximadas: (L X C X A): 11.6*7.1*1.7Pol. 
(294*180*44 mm); 

- Capacidade de Comutação: 48Gbps; 
- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps; 

- Tabela de Endereços MAC 8K; 
- Jumbo Frame 10KB; 

- Método de Transferência: Armazena e Encaminha; 
- Certificação: FCC, CE, RoHS; 

- Acompanhar: Cabo de alimentação, Guia do Usuário, Kit de 
Montagem em rack, Pezinho de borracha; 

- Garantia mínima de 1 ano; 

30346 UN 10 R$ 1.869,67 R$ 18.696,67 
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ITEM PRODUTO CÓDIGO UNIDADE QUANT VALOR MÉDIO  VALOR TOTAL 

22 

TECLADO PS2 
- Padrão: ABNT2 
- Conexão PS2; 

- Tipo de mouse: Com fio; 
- Cor: preto 

- Teclas: 107 
- Elasticidade das teclas: 55±10gf 

30 
R$49,50 

R$1.485,00 
- Material: plástico 

- Comprimento do cabo: 1,50 m 
- Compatível com: Windows (7, 8, 8.1, 10); 

- Dimensão aproximada (LxAxP): 39,8*12,5*2,1cm. 

30340 UN 30 R$ 38,00 R$ 1.140,00 

23 

TECLADO USB 
- Padrão: ABNT2  
- Conexão USB;  

- Tipo de mouse: Com fio; 
 - Cor: preto; 

 - Teclas: 107; 
- Elasticidade das teclas: 55±10gf; 

 - Material: plástico; 
- Comprimento do cabo: 1,50 m;  

- Compatível com: Windows (7, 8, 8.1, 10);  
- Dimensão aproximada (LxAxP): 39,8*12,5*2,1cm. 

30339 UN 30 R$ 38,83 R$ 1.164,90 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
4.1 O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do envio da ordem de fornecimento, em 
remessa única, e sua entrega será feita no Almoxarifado Central. 
4.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 1 (um) dias, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
4.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a 
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
4.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 03 (três) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 
termo circunstanciado. 
4.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 
4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1 São obrigações da Contratante: 
5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
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5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda: 
6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia; 
6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 
com avarias ou defeitos; 
6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
6.1.7 Garantia do produto de no mínimo de 12 meses. 

 
7 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
7.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar 
a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
7.1.1 A fiscalização do recebimento dos itens será periódica, sendo realizada por uma comissão constituída 
por servidores municipais, que terá em seu corpo membros da Administração e do Almoxarifado, 
7.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
7.3 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. 

 
8 DO PAGAMENTO 
8.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento 
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 
8.2 Para a execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na nota fiscal correspondente 
emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome o Município de Inconfidentes, CNPJ n º 18.028.829/0001-
68, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o 
valor devido pela remuneração apurada.  
8.3 A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao 
representante do Município de Inconfidentes, que somente atestará a entrega das mercadorias e liberará a 
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referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições 
pactuadas. 

 
 

 
Jussara Santos de Souza Pinheiro 

Pregoeira
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ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de equipamentos e materiais de informática para diversos 
departamentos da Prefeitura Municipal de Inconfidentes. 

 
DADOS DE PREENCHIMENTO 
REFERENTE À LICITANTE 

Razão social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

REFERENTE AO REPRESENTANTE 
LEGAL 

Nome: 

Cargo: 

CPF: RG: Data de Nascimento: 

Endereço residencial completo: 

E-mail institucional: E-mail pessoal: 

Telefone (s): 

 
QUADRO DE PREÇOS 

 

ITEM QTDE FORMA DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

01      

 
DATA:  /  /   

 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CARGO OU  FUNÇÃO: 
RG E CPF: 
ASSINATURA: 
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ANEXO III - DECLARAÇÕES 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de equipamentos e materiais de informática para diversos 
departamentos da Prefeitura Municipal de Inconfidentes. 

 
 

DADOS DA LICITANTE  
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 

 
 

DECLARO, sob as penas da lei, que: 
 
 

A empresa acima identificada atende plenamente as exigências e os requisitos de habilitação constantes 
no instrumento convocatório deste Pregão Eletrônico da Prefeitura Municipal de Inconfidentes. 

 

a) a proposta apresentada está plenamente adequada às descrições constantes no Edital deste 
Pregão Eletrônico da Prefeitura Municipal de Inconfidentes. 

 
b) a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544/89. 

 
c) a empresa acima identificada não tem qualquer impedimento legal para licitar ou contratar 

com a Administração, conforme artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
 

DATA 
 

NOME DO REPRESENTANTE: 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE: 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA LC Nº 123/06 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de equipamentos e materiais de informática para diversos 
departamentos da Prefeitura Municipal de Inconfidentes. 

 
DADOS DA LICITANTE 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 

 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, que, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas no ato convocatório, que a empresa acima identificada é microempresa, empresa de 
pequeno porte ou a elas equiparada, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º 
e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 
3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a 
regularidade fiscal e trabalhista no procedimento licitatório deste Pregão Eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Inconfidentes. 

 
 
 
 

DATA 
 

NOME DO REPRESENTANTE: 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE: 
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº XXX/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 

 
CONTRATANTE: ............ 
DETENTORA: ............ 

 
Aos ............ dias do mês de ............. do ano de dois mil e ............., no Paço Municipal, o MUNICÍPIO DE 
INCONFIDENTES, com sede situada na Rua Engenheiro Alvares Maciel, 190, Centro, Inconfidentes, 
Estado de Minas Gerais, neste ato representado pela Prefeita Municipal,  Sra. Rosangela Maria Dantas,  
doravante  designada  simplesmente  CONTRATANTE,  e  a empresa ..................., inscrita no CNPJ 
sob nº .................., com sede na ..........., nº ..........., bairro ..........,  cidade  de  .............,  Estado  de  
..........,  CEP  ................,  telefone ..............., por seu representante legal, Sr. ............., portador do RG 
nº .............. e CPF nº , vencedora e adjudicatária do Pregão supra referido, doravante denominada 
simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o presente instrumento, em conformidade com o 
ajustado a seguir: 

 
1. DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto desta Ata o Registro de Preço para aquisição de equipamentos e materiais de 
informática para diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Inconfidentes, para 
fornecimento pela DETENTORA ao CONTRATANTE. 

 
2. DOS PREÇOS 
2.1. Pelo fornecimento do produto, objeto da presente Ata, considera-se registrado o seguinte preço: 

 
 

ITEM 
 

QTDE 
 

FORMA 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

      

 
2.2. Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de compra, 
independentemente da data da entrega. 

 
2.3. Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo fornecimento do objeto 
desta Ata de Registro de Preço. 

 
3. DO REAJUSTE DE PREÇO 
3.1. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita no artigo 
65, II “d” da Lei 8.666/93 e alterações. 

 
4. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 
4.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 
assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços. 

 
5. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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5.1. O objeto desta ata deverá ser entregue, parceladamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, após o recebimento da ordem de compra, no local indicado pelo CONTRATANTE. 

 
5.2. Por ocasião de cada fornecimento, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as 
especificações técnicas dos itens, que deverão ser entregues em total acordo com as especificações 
do solicitado, sendo vedada a substituição por outro qualquer. 

 
5.3. As ordens de compras serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da DETENTORA, inclusive correio eletrônico. 

 
5.4. A obrigação de fornecimento apenas estará caracterizada após o recebimento pela DETENTORA 
da ordem de compra emitida pela divisão competente do CONTRATANTE. 

 
5.5. A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de compra expedidas durante a 
vigência da presente Ata de registro de preço. 

 
5.5.1. Havendo mais de uma empresa registrada na Ata de registro de preços e, a primeira colocada 
não podendo atender à ordem de compra do CONTRATANTE, este solicitará da segunda colocada, e 
assim por diante, até obtenção do item solicitado. 

 
5.6. A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, em razão dos fornecimentos decorrentes da presente Ata. 
 

5.7. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as 
condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente 
Ata de registro de preço. 

 
5.8. O prazo de validade dos materiais não deverá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data da 
entrega do produto. 

 
6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
6.1. O objeto da presente Ata será recebido provisoriamente no ato da entrega, acompanhada da 
respectiva nota fiscal, na qual deverá constar o número da ordem de compra. 

 
6.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá: 

6.2.1. Se disser respeito à especificação/marca do produto declinado na proposta comercial, rejeitá-lo 
no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. 
6.2.2. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
6.2.3. Na hipótese de substituição ou complementação, a DETENTORA deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da CONTRATANTE, em até dois dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
6.2.4.O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de até cinco dias corridos após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 
contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo. 

 
7. DA FORMA DE PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos da emissão da nota fiscal e 
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expedição do Termo de Recebimento Definitivo pela Divisão competente. 
7.1.1. A DETENTORA deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica - NF-e em conformidade com o 
estabelecido pela legislação vigente. 

 
7.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à DETENTORA e o prazo para 
pagamento fluirá após a data de sua reapresentação válida. 

 
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
8.1. É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de 
preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. 

 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. Nos termos das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e alterações, poderão ser aplicadas 
multas, advertências, rescisão contratual/Ata, suspensão temporária do direito de licitar com a 
Administração Municipal e/ou declaração de inidoneidade, assim como a sanção prevista no artigo 7º 
da Lei nº 10.520/02, as quais são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra, respeitados 
o contraditório e a ampla defesa. 

 
9.2. Os procedimentos relativos a apuração e penalização dos inadimplementos das obrigações 
contratuais serão conduzidos no âmbito do CONTRATANTE e as penalidades serão aplicadas por 
autoridade competente do mesmo órgão, respeitado o contraditório e ampla defesa. 

 
10. DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA 
10.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada pelo CONTRATANTE, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA: 

 

10.1.1. Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à 
espécie. 
10.1.2. Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados 
no mercado. 

 
10.2. Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata também poderá ser 
cancelada por razões de interesse público. 

 
10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens 
10.1 e 10.2 desta cláusula será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento. 

 
10.4. Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em 
geral, com as consequências legalmente previstas. 

 
11. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
11.1. Fica ajustado, ainda, que se considera parte integrante da presente Ata, como se nela estivessem 
transcritos: 
11.1.1. Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022 e Anexos. 
11.1.2. A proposta apresentada pela DETENTORA e demais documentos. 

 
11.2. Aplicam-se às omissões desta Ata as disposições da Lei Federal 8.666/93 e alterações e 
disposições regulamentares. 
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11.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o Foro da Comarca de Ouro Fino/MG. 

 
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 
 

  Inconfidentes, __de _______ de 2022. 
 
 
 
 

PARTES e TESTEMUNHAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


