
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG 

CEP: 36.830-000 

 

ROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 
 

PREÂMBULO 
 

O município de Espera Feliz, estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 

18.114.264/0001-31, com sede administrativa na Praça Dr. José Augusto n° 251, 

Centro, através da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas 

atribuições, torna público a abertura do Processo Licitatório em epígrafe, 

adotando-se como: 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal nº 

8.666/1993, Leis Complementares nºs 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal n° 

10.024/2019 e demais condições fixadas neste edital, adotando-se como: 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO;  

 

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO  

DATA, HORÁRIO E ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:00 h do dia 15/02/2022 

ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS: Às 09:15 h do dia 15/02/2022 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09:30 h do dia 15/02/2022 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília-DF.  

ENDEREÇO: www.vasistemas.com.br 

1- DO OBJETO 

 

1.1. Registro de preço para futuras aquisições de computadores e periféricos de 
informática, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em 
atendimento as necessidades das Secretarias e Setores vinculados a Prefeitura 
Municipal de Espera Feliz-MG. 
 

2- ESCLARECIMENTOS E PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO: 

 

2.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este 

edital.  

2.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.  

2.1.2. Acolhida a petição contra o edital, será designada nova data para realização 

do certame.  

http://www.vasistemas.com.br/
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2.2. As petições serão endereçadas ao Pregoeiro e recebidas exclusivamente, 

em campo próprio, através da plataforma www.vasistemas.com.br . 

 

2.3. O Município de Espera Feliz-MG não se responsabilizará por impugnações 

endereçadas via postal ou por outros meios entregues em locais diversos dos 

mencionados no subitem anterior.  

 

2.4. Os pedidos de esclarecimento a respeito dos termos estabelecidos neste 

instrumento poderão ser realizados através do telefone (32) 3746-1335 no horário 

de funcionamento da Prefeitura Municipal de Espera Feliz-MG.  

2.4.1. Os esclarecimentos referidos no subitem anterior serão apenas aqueles de 

ordem estritamente informal.  

 

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

3.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 

objeto licitado e que atendam todas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório.  

 

3.2. Não poderá participar da licitação a empresa: 

a) Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública; 

b) Declarada Inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

c) Reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si; 

d) Com falência decretada; 

e) Que possua em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos; 

f) Que não cumpra as exigências contidas neste instrumento ou 

g) Que se enquadrem em alguma das vedações previstas no Art. 9º da Lei Federal 

n° 8.666/93. 

 

3.3. Caso exista algum impedimento, este deverá ser declarado pela empresa 

proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis em 

conformidade com a legislação vigente.  

 

4- DO CREDENCIAMENTO: 

 

4.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral do licitante na 

Plataforma VA SISTEMAS no seguinte endereço eletrônico: 

www.vasistemas.com.br. 

http://www.vasistemas.com.br/
http://www.vasistemas.com.br/
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4.1.1. A utilização da plataforma eletrônica é 100% gratuita para os licitantes. 

4.1.2. A plataforma VA SISTEMAS disponibilizará acesso aos licitantes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a efetivação do cadastro, prazo este 

necessário para devida validação dos dados cadastrais da licitante. 

4.1.2.1. O município de Espera Feliz/MG e a Plataforma VA SISTEMAS não se 

responsabilizarão por eventuais cadastros intempestivos que não tenham seu 

acesso validado até o momento da sessão.  

4.1.3. A plataforma VA SISTEMAS, disponibiliza, durante o horário comercial, o 

telefone (32) 3741-2886 e o endereço de e-mail: contato@vasistemas.com.br para 

sanar quaisquer dúvidas em relação a operacionalidade do sistema.  

 

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 

do licitante e na presunção de sua capacidade técnica de operar o sistema, bem 

como realizar as transações inerentes a este instrumento.  

 

4.3. O licitante responsabiliza-se de maneira exclusiva e formal 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. 

 

4.4. É de responsabilidade do licitante cadastrado conferir a exatidão dos seus 

dados registrados na plataforma, bem como mantê-los atualizados junto aos 

órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique alguma divergência ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

 

4.5. Será analisado o Registro Comercial, Contrato Social ou Documento 

equivalente, para verificação da compatibilidade da área de autuação com a 

natureza do objeto deste instrumento. O documento deverá ser postado em seu 

formato original de forma integral e legível na plataforma.  

 

5- DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

5.1. A proposta deverá ser encaminhada, exclusivamente através da 

plataforma, em conformidade com o modelo constante no Anexo V ou em modelo 

próprio, contendo obrigatoriamente as seguintes informações: 

a) Razão Social;  

b) CNPJ; 

c) Endereço;  

d) Telefone; 

e) E-mail; 

mailto:contato@vasistemas.com.br
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f) Descrição do objeto conforme Termo de Referência;  

g) Prazo de eficácia da Proposta (Mínimo 60 dias); 

h) Valor Unitário, Valor Total e Valor Global por extenso (Moeda Nacional); 

i) Dados Bancários da Licitante (Número da conta corrente, agência, banco e 

operação); 

j) Marca e Modelo do Produto;  

l) Copia Proposta nos documentos. 

5.1.1. A licitante deverá inserir todos os dados constantes na plataforma para o 

devido cadastramento da proposta.  

 

5.2. Os valores deverão ser propostos com 02 (duas) casas decimais, em moeda 

corrente nacional.  

 

5.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e 

exigências deste edital, que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 

capazes de impossibilitar o julgamento claro e objetivo, além da proposta do 

licitante que se identificar no sistema.  

 

5.4. Na proposta comercial deverão estar incluídos todas as despesas e custos 

para perfeita execução/fornecimento do objeto, ou seja: frete, manutenções, 

tributos, encargos sociais, despesas de qualquer natureza direta ou indireta ou 

quaisquer outros ônus que possam recair sobre a execução/ fornecimento do 

objeto. 

 

5.5. Não será considerada qualquer oferta de vantagem, imposição de condições 

e apresentação de opções.  

 

5.6. O pregoeiro poderá adotar medidas saneadoras para realizar o julgamento 

das propostas, podendo para tanto:  desconsiderar falhas ou omissões formais, 

desde que, não afetem o conteúdo, contrariem a legislação em vigor ou 

comprometam o atendimento aos princípios da licitação.  

5.6.1. As medidas adotas pelo pregoeiro serão sempre em favor da ampliação da 

disputa entre os licitantes e busca da oferta mais vantajosa para a administração 

pública municipal. 

 

5.7.   A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte da 

licitante das condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

5.8. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo 

justo, devidamente informado e aceito pelo pregoeiro. 

 

5.9. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
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perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

5.10. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

5.11. 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 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

6.1. O julgamento das propostas será feito, exclusivamente, através da plataforma 

VA SISTEMAS, utilizando o modo de disputa ABERTO. 

 

6.2. No julgamento e classificação das propostas será adotado o critério: MENOR 

PREÇO POR ITEM. 

 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, conforme UNIDADE 

do item constante no Termo de Referência. 

 

SISTEMA ABERTO 

6.6. 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. 

6.6.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de 2 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

6.6.2. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o 

pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa 

de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

6.6.3. A critério do pregoeiro poderão ser realizadas aberturas simultâneas de 

itens para julgamento, estas serão devidamente informadas no chat.  

  

6.7. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
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6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

como vencedor aquele que for registrado pelo sistema. 

 

6.9. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, o 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

6.10. 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. 

 

6.11. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez 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. 

 

6.12. O sistema declarará o item deserto quando nenhum licitante se 

manifestar na fase de lances, não sendo considerado sequer os valores 

iniciais propostos pelo fornecedor. 

 

6.13. 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. 

 

6.14. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao estimado por esta Administração, ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

6.14.1. Se verificada a possível inexequibilidade da proposta classificada 

provisoriamente em primeiro lugar, o pregoeiro, antes de desclassificá-la, poderá 

solicitar ao licitante que demonstre a exequibilidade de seus preços, 

estabelecendo prazo para que o licitante comprove que o preço ofertado é 

exequível. 

6.14.2. Após o prazo fixado, o pregoeiro analisará as provas apresentadas e, se 

ficar evidenciado que o preço é, de fato, inexequível, a proposta será 

desclassificada, em decisão fundamentada. 

6.14.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 

o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
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6.15. Será mantido o último preço apresentado pelo licitante para efeito de 

classificação das licitantes. 

 

6.16. É vedada a desistência dos lances ofertados, ficando o licitante sujeito as 

penalidades previstas na legislação em vigor. 

 

6.17. Caso a proposta ou a documentação da empresa vencedora não esteja 

compatível com os critérios estabelecidos neste instrumento, o pregoeiro 

examinará a oferta subsequente na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente até a apuração da proposta/licitante que atenda aos requisitos do 

instrumento convocatório, sendo o respectivo licitante declarado VENCEDOR.  

 

8- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

8.1. Os licitantes deverão postar, exclusivamente na plataforma em seu formato 

original de forma integral e legível, os seguintes documentos de HABILITAÇAO: 

8.1.1. REGULARIDADE JURÍDICA 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

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

de eleição de seus administradores;  Inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; Decreto de 

Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

expedido pelo órgão competente, quando atividade assim o exigir ou Declaração 

de Firma Individual ou Microempreendedor Individual e sua última anotação.  

b) Cópia da Carteira de Identidade – RG ou outro documento oficial com foto, do 

proprietário da empresa 

 

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a) 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. 

b) Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede 

do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 

competente do Estado; 

c) Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede 

do licitante; 

d) Certidão de Regularidade perante o FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO - FGTS, ou expedida pelo site próprio (via Internet), conforme legislação 

em vigor; 
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO 

TRABALHO, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva 

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

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

 

8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA  

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA/CONCORDATA ou CERTIDÃO 
JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA da Sede da pessoa jurídica licitante, expedida pelo 
cartório distribuidor, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias da data 
estipulada para abertura do certame, exceto se outra data não constar 
expressamente no documento.  
 

8.1.4. DECLARAÇÕES EM CARÁTER GERAL 

a) Declaração de que inexiste quaisquer fatos impeditivos à sua participação, que 

não foi declarada inidônea, não está impedida de contratar com o Poder Público, 

que não está suspensa de contratar com a Administração Pública e que se 

compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes. Modelo constante 

no Anexo II. 

b) Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do Art. 

4º, inciso VII, da Lei Federal n° 10.520/02.  Modelo constante no Anexo III.   

c) Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição 

Federal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa; 

Conforme modelo Anexo VI. 

 

8.1.5. DO ENQUADRAMENTO PARA GOZAR DOS BENEFÍCIOS DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/06  

8.1.5.1. Para enquadramento como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 

Porte – EPP, visando a utilização dos benefícios previstos na Lei Complementar 

123/06 e suas posteriores alterações, os licitantes deverão apresentar: 

a) Declaração de enquadramento como Microempresa – ME e Empresa de 

Pequeno Porte –EPP, conforme Modelo constante no Anexo IV.  

b) Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio 

da licitante, com data de emissão inferior a 120 (cento e vinte) dias da data de 

abertura do certame.  

8.1.6. Atestado fornecido por pessoa jurídica de  direito  público  ou  privado,  de  

que  a empresa  tenha  fornecido os materiais pertinentes  e  compatíveis  em  

características com o objeto da licitação 

8.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar 

em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço da 

sede.  

8.2.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome e com 

CNPJ da matriz. 

8.2.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome e com 
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CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz.  

 

8.3. Para o uso dos benefícios da Lei Complementar n° 123/06, os 

Microempreendedores Individuais – MEI, as Microempresas -  ME e as Empresas 

de Pequeno Porte, sob pena de inabilitação ou perda dos benéficos, deverão 

apresentar toda documentação exigida neste edital, mesmo que tais documentos 

apresentem alguma restrição.  

8.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal ou 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 

declaração de vencedor do certame, para a devida regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento de débitos e emissão das 

respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.  

8.3.1.1. A critério da administração pública municipal o prazo para regularização, 

poderá ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias úteis.  

8.3.2. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará na 

decadência do direito a contratação, sem prejuízo as sanções previstas neste 

instrumento, sendo facultado à administração convocar os licitantes 

remanescentes na ordem de classificação para contratação ou, se for o caso, 

realizar a revogação da presente licitação.  

 

8.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em seu 

formato original ou qualquer processo de cópia autenticada através de cartório 

competente, podendo o pregoeiro realizar diligências para aferir a veracidade dos 

documentos apresentados. 

 

8.7. Na hipótese de inexistir prazo de validade nos documentos que comprovam a 

regularidade, a administração considerará como válidos aqueles expedidos até 90 

(noventa) dias a contar da data da sessão.  

 

8.8. Após a verificação da conformidade dos documentos apresentados pela 

licitante com as exigências contidas neste edital, a empresa será declarada 

HABILITADA.  

8.8.1. Caso a conformidade não seja constatada, a empresa será declarada 

INABILITADA e o pregoeiro realizará a convocação do licitante subsequente, 

respeitando a ordem de classificação das propostas.  

 

9- DOS RECURSOS  

 

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, por um período de 02 (dois) 

minutos, manifestar a intenção de recorrer, exclusivamente através da 

plataforma no campo próprio do sistema, quando lhe será concedido o prazo 

de 03 (três) dias para apresentações das razões do recurso, ficando os demais 
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licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número 

de dias, que começarão a ser contados a partir do término do prazo do recorrente, 

após assegurada vista imediata dos autos.  

9.1.1. O Município de Espera Feliz-MG não se responsabilizará por petições 

endereçadas via postal ou por outros meios, entregues em locais diversos dos 

mencionados no subitem anterior.  

 

9.2. A falta de manifestação dos licitantes na plataforma importará a decadência 

do direito de recurso.  

 

9.3. O recurso não terá efeito suspensivo, sendo acolhido, invalidará apenas os 

atos insuscetíveis de aproveitamento.  

10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, em recorrer, 

importará na adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao VENCEDOR, 

devidamente habilitado.  

 

10.2. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 

da licitação ao licitante VENCEDOR, devidamente habilitado. 

 

10.3. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será 

convocado para assinar o contrato.  

10.3.1. A homologação do resultado da licitação não implicará em direito a 

contratação.  

 

11- CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO  

11.1. Se o licitante vencedor deixar de assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco 

dias) úteis, não havendo justificativa para prorrogação de prazo aceita pela 

Prefeitura Municipal de Espera Feliz, a administração poderá convocar os 

licitantes subsequentes, seguindo a ordem de classificação das propostas para 

executar/fornecer o objeto em condições idênticas a proposta melhor qualificada. 

11.2. O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de 

sua assinatura e seguirá o modelo constante no Anexo VII.  

11.3.  O município reserva para si o direito de alterar os quantitativos, sem que 

isso implique na alteração dos preços unitários ofertados, em obediência ao 

disposto na legislação vigente.  

11.4. O contrato não poderá ser cedido, transferido ou subcontratado, total ou 

parcialmente, nem ser executado em associação da contratada com terceiros, 

exceto nos casos autorizados previamente pelo município.  
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11.5. A solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, recebimento e 

conferencia da execução do objeto serão realizadas pelo Secretário Municipal 

requisitante ou servidor por ele designado.  

11.6. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as 

partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedor e a retribuição do 

Município de Espera Feliz para a justa remuneração da execução do objeto poderá 

ocorrer o reequilíbrio econômico-financeiro. 

11.6.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem 

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços propostos, 

implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso. 

11.6.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo fornecedor, esta 

deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da proposta, por 

meio de apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais constarão 

a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste, 

bem como documentação correlata (lista de preços, notas fiscais de aquisição de 

produtos e/ou matérias primas, etc.) que comprovem que a avença tornou-se 

inviável nas condições inicialmente avençadas. 

11.6.3. Fica facultado ao Município de Espera Feliz realizar ampla pesquisa de 

mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens 

anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo proponente. 

11.6.4. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida 

após análise técnica do Município;  

11.6.5. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 

analisadas, o proponente não poderá suspender a execução do objeto.  

11.7. O licitante se compromete a cumprir toda a legislação de regência específica, 

seja proveniente das Agências Reguladoras e/ou de órgãos/entidades públicas, 

bem como, as atinentes ao Código de Defesa do Consumidor no tocante ao 

presente objeto contratual. 

11.8. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por 

meio de cheque, em nome do licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados a partir da data da apresentação da nota fiscal, acompanhada da ordem 

de fornecimento, com o respectivo comprovante de execução/fornecimento do 

objeto.  

11.8.1. O fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, os documentos que 

comprovem a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, como critério de efetiva 

comprovação de execução/fornecimento do objeto. 

11.8.1.1. No caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo 
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para pagamento será contado a partir de sua regularização.  

. 

 

12- DAS SANÇÕES  

 

12.1. Os licitantes estarão sujeitos, no que couber, às penalidades previstas no 

Capítulo IV da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

12.2. A recusa injustificada em assinar o contrato/ata de registro de preços ou 

retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 

legais, em conformidade com o Art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

12.2.1. As penalidades previstas no subitem anterior não se aplicam as licitantes 

convocadas que não aceitarem a contratação nas mesmas condições da primeira 

colocada.  

 

12.3. A contratada ficará sujeita, pela inexecução total ou parcial das condições 

estipuladas neste instrumento convocatório, às penalidades de advertência, multa, 

suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o município, e/ou 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo o 

contraditório e ampla defesa.  

12.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis: 

a) Advertência por escrito, quando não comprimir quaisquer obrigações 

assumidas; 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor global do objeto, por dia 

de atraso, no prazo da execução/fornecimento e/ou negativa injustificada;  

c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do objeto, por infração de 

qualquer cláusula contratual, sendo dobrada no caso de reincidência; 

d) Suspensão no direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, no 

prazo de até 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, conforme disposto no inciso IV do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

12.5. O valor das multas aplicadas, após o regular processo administrativo, será 

descontado pela quantia devida pelo município. Se os valores não forem 

suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.  

 

12.6. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser 

aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se 

garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
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12.7. A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 

objetivo, não mantiver proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar 

e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.  

 

13- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar no ato da sessão pública.  

 

13.2. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou 

por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

13.2.1. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação 

do procedimento licitatório, ressalvado o direito do FORNECEDOR de boa-fé de 

ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento de suas 

obrigações. 

 

13.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 

de sua proposta ao órgão, o município não será, em caso algum, responsável por 

tais custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório.  

 

13.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

 

13.5. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os interessados.  

13.6. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes na Lei Federal n° 

10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93, Lei Complementar n° 123/06 e demais 

legislações vigentes e aplicáveis.  

 

13.7. Havendo necessidade o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a data e horário para continuidade da sessão. 

 

14- DOS ANEXOS  

 

14.1. São partes integrantes deste instrumento: 
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Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos 

Anexo III – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 

Anexo IV – Declaração de Enquadramento como ME ou EPP 

Anexo V – Modelo da Proposta 

Anexo VI – Declaração que Não Emprega Menor 

Anexo VII – Minuta do contrato  

 

15- DO FORO  

 

15.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgada na Justiça 

Estadual, no foro da comarca de Espera Feliz - MG, com exclusão de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja.  

 

Espera Feliz, 28 de janeiro  de 2022 

 

___________________________________ 
 

Nilton Cezar Martins  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 045/2022 

PREGÃO ELETRÕNICO N° 003/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO I  

 

1- OBJETO: 

 

1.1. Registro de preço para futuras aquisições de computadores e periféricos de 

informática, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em 

atendimento as necessidades das Secretarias e Setores vinculados a Prefeitura 
Municipal de Espera Feliz-MG. 
 

2- JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Justifica-se a solicitação de realização de Licitação Pública, na modalidade 

Pregão Eletrônico, uma vez que se dará para prestação de serviço. Além disso o 

presente certame tem por objetivo manter ativo o princípio da economicidade, em 

relação ao objeto a ser licitado, que poderá ser conseguida através da 

competitividade entre as empresas do ramo pertinente, mediante o regular 

procedimento licitatório, cujo fator preponderante será o menor preço por item.  

 

2.2. A contratação pretendida decorre da necessidade que A administração 

municipal constantemente necessita adquirir alguns equipamentos de informática para 

uso nos diversos setores, ocorre que alguns destes equipamentos de informática 

necessitam troca e manutenção constantemente, assim, é necessário que seja realizado 

procedimento licitatório visando aos diversos setores da Prefeitura, a substituição de 

equipamentos que estejam obsoletos por equipamentos novos. 

 

3- ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO  

 

3.1. Atendendo a legislação vigente, procedeu-se à consulta de mercado para 

verificação dos preços e estimativa de custos, tendo como valor médio o abaixo 

exposto: 

 

 

item Descrição  Quant unid Marca 

/modelo 

Valor ref. 

unit 

 Valor 

Unit.  

Valor 

Total 
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01 COMPUTADOR + MONITOR                                                                                                                             

Computador Placa Mãe Desk Elsa 1200 EA 

h410m-eg ddr4 

(2xddr4/1xvga/1xhdmi/2xusb3.0/4xusb2.0/2

xps2/1xm.2/3xsata3/1xpciex16/1xpciex1/1x

rede/audio). 

Intel 1200 core i3-10100 3.60ghz. 

8gb ddr4. 

HD 500. 

Gab. 

Fonte 230w).                                                                                                                               

MONITOR                                                                                                                                        

Tamanho da tela: 19’’ LED (16:10) 48,2cm 

Resolução Máxima: 1440 x 900 (1.3 

megapixel 

Pixel Pitch: 0.285 (H)×0.285 (V)mm 

Área de Display: 410.4 (H)×256.5 (V)mm 

Brilho: 250 cd/m² 

Contraste: 700:1 

Tempo de resposta: 3.5 (Typ.)(Tr/Td) 

Ângulo de visão: 80/80/80/80 

(Typ.)(CR=10) 

Frequência do painel: 60Hz 

Cores de Exibição: 16.7M (6-bit + Hi-FRC) 

Sinal de entrada: VGA x1, HDMI x1 

Montagem VESA: 100 X 100mm 

Fonte de energia: AC 100 - 240V, 50/60Hz 

Consumo de Energia: Ligado: <24W / 

Standby: <1W 

Acessórios inclusos: 

Cabo de força, cabo HDMI e VGA e 

manual de instruções. 

15 Unidade 

  

5.031,25 
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02 COMPUTADOR                                                                                                          

Computador Placa Mãe Desk Elsa 1200 EA 

h410m-eg ddr4 

(2xddr4/1xvga/1xhdmi/2xusb3.0/4xusb2.0/2

xps2/1xm.2/3xsata3/1xpciex16/1xpciex1/1x

rede/audio). 

Intel 1200 core i3-10100 3.60ghz. 

8gb ddr4. 

Hd 500. 

Gab. 

Fonte 230w 

15 Unidade 

 3.932,50   

03 NOBREAK                                                                                                                                                               

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Marca: SMS 

Modelo: Power Vision 2200VA 

Cor: Preto 

Tomadas10 

Tensão de Saída115 

Tensão de Entrada Bivolt 

Potência VA2.200 

Topologia Line Interactive 

Forma de Onda Senoidal por aproximação 

Estágios de Regulação4 estágio 

RECURSOS 

Proteção de Sobrecarga Sim 

Identificador Luminoso de Rede Sim 

Função True RMS Sim 

Filtro de Linha Interno Sim 

Conexão para Engate Rápido Sim 

Proteção Descarga Total da Bateria Sim 

Fusível Rearmável Sim 

Comunicação Inteligente Sim 

Garantia: 12 meses pelo fabricante 

4 Unidade 

 4.575,00   
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04 NOTEBOOK 

Intel® Core™ i3-1005G1 Dual Core 1.20 

GHz com Turbo Max até 3.40 GHz 

Sistema operacionalWindows 10 Home 64 

bits 

Leitor de cartão: Não 

Leitor biométrico: Não 

Tamanho da tela: 15.6" 

Webcam integrada: Sim 

Características Gerais: Tela LED TN HD 

Widescreen Antirreflexo, com resolução de 

1366 x 768 - Conector combo para fone de 

ouvido / microfone - Dois alto-falantes 

digitais estéreo - Microfone digital integrado 

Cache: 4 MB 

Memória Flash (SSD): 512 GB 

Tipo de tela: LCD LED 

Cor: Cinza 

Conexão s/ fio (wireless): 802.11ac 

Conexão Bluetooth: Sim 

Memória RAM: 8 GB DRR4 2133 MHz (4 

GB soldada + 4 GB módulo) 

Expansão da memória até: 20 GB 

Disco rígido (HD): Não se aplica 

Portas USB: 2 (2.0), 1 (3.1) 

Tensão/Voltagem: Bivolt 

Garantia: 12 meses 

Conexão HDMI: sim 

Rede: 10/100/1000 

Softwares inclusos: Acer Care Center - 

Acer Configuration Manager - Quick 

Access - Norton Internet Security - Acer 

Product Registration 

Bateria: 3 células 36 Wh 

Duração aprox. da bateria (h): até 7 horas* 

Outras conexões: RJ45 

Placa de vídeo; Integrada, com Intel UHD 

Graphics 

Placa de som: Integrada 

Teclado: Português-BR ABNT2, com 

teclado numérico dedicado 

Mouse: Touchpad 

Tipo de memória: DDR4 

Conteúdo da Embalagem: Notebook - 

Fonte carregadora - Manual em português - 

Termo de garantia 

20 Unidade 

 5.339,00   
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05 SCANNER DE MESA + INSTALAÇÃO DE 

SOFTWARE 

 

SCANNER  

Velocidades de digitalização* (retrato, 

tamanho carta/a4, preto-e-branco/tons de 

cinza/cores): até 40 ppm a 200 dpi e 300 

dpi / 40 ppm simplex, 80 ipm duplex 

volume diário recomendado: até 5.000 

páginas por dia. 

processamento de imagens: executado no 

computador do usuário 

tamanho máximo do documento: 216 mm x 

355,6 mm (8,5 pol x 14 pol); modo de 

documentos longos: até 3 metros (118 pol.) 

alimentador: até 75 folhas (20 lb./80 g/m2) 

e processa documentos de pequena 

dimensão, como documentos de 

identidade, cartões rígidos com efeito de 

alto-relevo e cartões de seguros 

SOFTWARE 

Descrição: Instalação + Software 

totalmente compatível e integrado com 

scanner, com funcionalidade de gerar e 

manipular imagens a partir do scanner, 

delimitar diversas configurações de 

trabalho (lotes) e páginas, como cor, 

sensibilidade do scanner, editar os 

arquivos em pdf, licença original vitalícia 

2 Unidade 

 4.534,75   
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06 NOTEBOOK - COR PRATA, 

PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-

10210U QUAD CORE 1.60 GHZ COM 

TURBO MAX ATÉ 4.20 GHZ DE 10ª 

GERAÇÃO 1TB, SSD 128GB E PLACA DE 

VÍDEO 2GB DE MEMÓRIA DEDICADA, 

MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4 2400 MHZ 

EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ 20 GB, 

TELA LED HD WIDESCREEN 

ANTIRREFLEXO, COM RESOLUÇÃO DE 

1366 X 768, CONEXÕES: PORTAS USB 2 

(3.1), 1 (TIPO-C), 1 (2.0), WIRELESS 

802.11AC,  BLUETOOTH, RJ45 

10/100/1000, PLACA DE SOM 

INTEGRADA COM ÁUDIO DE ALTA 

DEFINIÇÃO. ALTO FALANTE E 

MICROFONE INTEGRADO. TECLADO 

PORTUGUÊS ABNT COM TECLADO 

INTEGRADO NUMÉRICO INTEGRADO. 

MOUSE TOUCHPAD. 

Windows 10 Pro E office originais licença 

vitalícia  

25 Unidade 

 7.337,75   
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07 MONITOR 21’ COR PRETA, COR PRETA, 

TIPO: LED, TAMANHO DA TELA: 21,5”. 

RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080, 

PIXEL PITCH: 0,24825MM 

(H)X0,24825MM (V), BRILHO: 200CD/M2, 

CONTRASTE: MEGA (STATIC 600:1), 

ÂNGULO DE VISÃO: 90°/65°, TEMPO DE 

RESPOSTA: 5MS, PEDESTAL INCLUSO, 

CONEXÕES: HDMI E D-SUB, 

VOLTAGEM: BIVOLT, CONTEÚDO DA 

EMBALAGEM: MANUAL DE 

INSTALAÇÃO, CABO D-SUB, CABO DE 

ALIMENTAÇÃO, FONTE EXTERNA,  

 

BASE, CONECTOR DA BASE. 

DIMENSÕES APROXIMADAS DO 

PRODUTO: (AXLXP): 39X51,3X18,9CM, 

PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO: 

2,8KG, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 

MESES. 

15 Unidade 

 1.419,00   

08 MOUSE ÓPTICO WIRELESS – COR 

PRETA, SEM FIO, 3 BOTÕES + SCROLL, 

ALCANCE DE ATÉ 10 METROS, NANO 

RECEPTOR USB 2.4G ACOPLADO AO 

MOUSE, RESOLUÇÃO: 800/1200/1600 

DPI, PLUG PLAY / FUNCIONA COM 2 

PILHAS AAA (NÃO INCLUÍDAS), 

SISTEMA DE REPOUSO RARA 

ECONOMIA DE ENERGIA, MATERIAL: 

PLÁSTICO, PESO (KG): 0.055, 

COMPRIMENTO (CM): 5.3, ALTURA (CM): 

10 LARGURA (CM): 2.5. 

50 Unidade 

 43,00   
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09 MOUSE ÓPTICO, COR PRETA, COM FIO, 

RODA DE ROLAGEM (SCROLL): SIM, 

ALIMENTAÇÃO: USB, PLUG & PLAY, 

EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: PC E 

NOTEBOOK, REQUISITOS DO SISTEMA: 

WINDOWS 7; WINDOWS VISTA; 

WINDOWS XP, DIMENSÕES 

APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – 

AXLXP 10X3X7CM, PESO LÍQ. 

APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 

100G, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 

MESES 

50 Unidade 

 32,87   

10 CAIXA DE SOM ESTÉREO PARA 

COMPUTADOR – COR PRETA, P2 3, 

5MM, TIPO DE CONEXÃO: 3,5MM + USB,  

EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: PC, 

NOTEBOOK, CONTROLE DE VOLUME, 

PROTEÇÃO MAGNÉTICA, POTÊNCIA 

TOTAL: 4W,  

ALIMENTAÇÃO: VIA USBD, DIMENSÕES 

APROXIMADAS DO PRODUTO: 

12X5X5CM, PESO APROXIMADO DO 

PRODUTO: 320G, LED INDICADOR 

LIGA/DESLIGA, COMPATIBILIDADE WIN 

98/00/ME/XP/VISTA/7/8/10, CONTEÚDO 

DA EMBALAGEM: 01 PAR DE CAIXAS DE 

SOM. 

20 Unidade 

 81,43   
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11 TECLADO MULTIMÍDIA S/ FIO – 

WIRELESS KEYBOARD  K270, ABNT2 – 

PORTUGUÊS BR, INTERFACE, 

EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: PC E 

NOTEBOOK, DIMENSÕES 

APROXIMADAS DO PRODUTO (AXLXP): 

12X2X42CM, PESO LÍQ. APROXIMADO 

DO PRODUTO (KG): 620G, CONTEÚDO 

DA EMBALAGEM: TECLADO SEM FIO, 2 

PILHAS AAA, 1 RECEPTOR UNIFYING E 

DOCUMENTAÇÃO DO USUÁRIO, 

GARANTIA DO FORNECEDOR: 36 

MESES. 

50 Unidade 

 170,48   

12 TECLADO COMUM C/ FIO 150 Unidade  53,29   

13 NOBREAK- MODELO MONOVOLT 

ENTRADA 115/127 V E SAÍDA 115 V, 

FILTRO DE LINHA, ESTABILIZADOR 

INTERNO COM 4  ESTÁGIOS DE 

REGULAMENTAÇÃO, POTENCIA 600 VA 

NÍVEIS DE PROTEÇÃO 6, MINUTOS DE 

AUTONOMIA 25 , FORMA DE ONDA 

SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO 

RETANGULAR PWM , CHAVE LIGA / 

DELIGA EMBUTIDA  EVITA O 

ACIONAMENTO OU DESACIOMENTO 

ACIDENTAL, PORTA FUSÍVEL EXTREMO 

COM UNIDADE RESERVAR  

15 Unidade 

 729,50   

14 ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT 30 Unidade 
 604,00   

15 COMPUTADOR PLACA MAE DESK ELSA 

1200 EA H410M-EG DDR4 

(2XDDR4/1XVGA/1XHDMI/2XUSB3.0/4XU

SB2.0/2XPS2/1XM.2/3XSATA3/1XPCIEX1

6/1XPCIEX1/1XREDE/AUDIO) //  INTEL 

1200 CORE I3-10100 3.60GHZ // 8GB 

DDR4 // HD 500 // GAB // FONTE 230W). 

Windows 10 Pro E office originais licença 

vitalícia 

25 Unidade 

 5.088,33   
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16 FILTRO DE LINHA – C/ 4 TOMADAS 

PARA CONECTAR 4 DISPOSITIVOS 

ELETRÔNICOS SIMULTANEAMENTE, C/ 

DISJUNTOR, CABO: 1 METRO, TENSÃO 

DE OPERAÇÃO: 127V/220V DISJUNTOR 

DE PROTEÇÃO: CORRENTE MÁXIMA 10 

A TENSÃO DE ENTRADA 127V/1270W 

TENSÃO DE ENTRADA 220VO  

80 Unidade 

 45,30   

17 HD EXTERNO PORTÁTIL – COR PRETA, 

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, 1 

TB, MEMÓRIA CACHE: 64 MB, 

VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE 

DADOS: 4,8GB/S, CONEXÕES: USB 3.0, 

SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS, 

COMPOSIÇÃO/MATERIAL: PLÁSTICO, 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: HD 

EXTERNO, CABO USB 3.0 DE 46 CM, 

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO, DIMENSÕES 

APROXIMADAS DO PRODUTO (CM): 

(AXLXP): 11,5X8X1,5CM, DIMENSÕES 

APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO 

PRODUTO (CM) - (AXLXP): 

14,5X10X3CM, PESO APROXIMADO DO 

PRODUTO (KG): 170G, PESO LIQ. 

APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ 

PRODUTO (KG): 260G, GARANTIA DO 

FORNECEDOR: 12 MESES 

50 Unidade 

 565,18   

18 ROTEADOR WIRELESS 4 ANTENAS 

Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 

Porta WAN 10/100Mbps 
80 Unidade 

 326,50   
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19 TABLET 

PROCESSADOR: 

- VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 

2GHZ 

- TIPO DE PROCESSADOR: QUAD-CORE 

TELA: 

- TAMANHO: 8.0" (203,1 MM) 

- RESOLUÇÃO: 1280 X 800 (WXGA) 

- TECNOLOGIA: TFT 

- PROFUNDIDADE DE COR: 16M 

CÂMERA: 

- RESOLUÇÃO: 8.0 MP (CÂMERA 

TRASEIRA) 

- FOCO AUTOMÁTICO (CÂMERA 

TRASEIRA) 

- RESOLUÇÃO 2.0 MP (CÂMERA 

FRONTAL) 

- RESOLUÇÃO GRAVAÇÃO DE VÍDEOS: 

FHD (1920 X 1080) @30FPS 

MEMÓRIA: 

- RAM: 2 GB 

- MEMÓRIA TOTAL INTERNA: 32 GB 

- MEMÓRIA DISPONÍVEL: 21.3 GB 

- SUPORTE AO CARTÃO DE MEMÓRIA: 

MICROSD (UP TO 512GB) 

CONECTIVIDADE: 

- VERSÃO DE USB: USB 2.0 

- LOCALIZAÇÃO: GPS, GLONASS, 

BEIDOU, GALILEO 

- CONECTOR DE FONE DE OUVIDO: 

CONEXÃO 3.5MM ESTÉREO (PADRÃO 

P2) 

- WI-FI: 802.11 A/B/G/N 2.4+5GHZ 

- WI-FI DIRECT 

- VERSÃO DE BLUETOOTH: V4.2 

- PERFIS DE BLUETOOTH: A2DP, 

AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN 

- PC SYNC: SMART SWITCH (VERSÃO 

PARA PC) 

SISTEMA OPERACIONAL: 

- ANDROID 9.0 

DIMENSÕES (AXLXP): 

- 210.0 X 124.4 X 8.0 

BATERIA: 

- CAPACIDADE DA BATERIA: 5100 (MAH, 

TYPICAL) 

50 Unidade 

 1.830,00   
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20 
CABO VGA 5 M MONITOR  50 Unidade 

 137,25   

21 CABO DE FORÇA 1,8 METROS - 

TRIPOLAR 
50 Unidade 

 87,50   

22 TONER 85A P/ IMPRESSORA LASER – 

DIMENSÃO: 310X105X135MM, PESO: 

730G, QUANTIDADE DE PÓ: 80G, 100% 

ORIGINAL – APROXIMADAMENTE 1800 

CÓPIAS. 

80 Unidade 

 82,50   

23 
CARTUCHO P/ IMPRESSORA BROTHER 

MFC-J6720DW – KIT (4 CARTUCHOS) 

LC103 - CYAN, LC103 - MAGENTA, 

LC103-YELLOW E LC103- BLACK, 14ML, 

PARA 1200 PÁGINAS. 100% ORIGINAL. 

80 Unidade 

 160,75   

24 
TONER TN 580/650 –  COR: PRETO, 

BLACK, PESO: 1027KG, QUANTIDADE 

DE PÓ: 220G 100% ORIGINAL, 

APROXIMADAMENTE 7000 CÓPIAS 

80 Unidade 

 102,25   

25 
CILINDRO P/ TONER TN 580/650,  80 Unidade 

 169,00   

26 
PROJETOR DE IMAGEM, COR PRETA, 

3600 LUMENS, SAÍDA HDMI VGA, 

BIVOLT, TIPO DE RESOLUÇÃO 

SUPORTÁVEL: SVGA, RESOLUÇÃO 

NATIVA: 1024PX X 768PX 

30 Unidade 

 5.587,25   

27 
FONTE CARREGADOR 80 Unidade 

 166,00   

28 FONTE CARREGADOR PARA ITAUTEC 

W7655 W7535 W7425 
80 Unidade 

 162,25   



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG 

CEP: 36.830-000 

 

29 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 

, COPIAS MULTIPLAS , ACESSO 

REMOTO , FUNÇÕES , IMPRESSÃO , 

DIGITALIZAÇÃO  E COPIA , COPIA 

DUPLEX FRENTE E VERSO , 

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO  LASER 

ELETROFOTOGRAFICO, MEMORIA 

PADRÃO 512 MB,  VELOCIDADE MAX 

42/40 PPM ( CARTA/A4) , RESOLUÇÃO 

DA IMPRESSÃO  (MAXIMA EM DPI) ATE 

12000 X 12000 DPI, CAPACIDADE DA 

BANDEIJA 250 FOLHAS , BANDEIJA 

MULTIUSO 50 FOLHAS , 

COMPATIBILIDADE COM DRIVER DE 

IMPRESSORA WINDOWS , MAC , OS , 

LINUX , CICLO DE TRABALHO MENSAL 

MAX  50.000 PAGINAS , COPIAS 

RESOLUIÇÃO ATE 1200X 600 DPI,COPIA 

SEM USO DE PC , REDUÇÃO E 

AMPLIAÇÃO , COPIA DUPLEX , 

DIGITALIZAÇÃO FORMATOS JPEG , 

PDF, ENTRE OUTROS, DIMENSOES DO 

EQUIPAMENTO SEM CAIXA 49,5 X 42,7 

X 48,5 CM , FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

AC 120 V 50/60 HZ 

20 Unidade 

 6.060,50   
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4- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS   

 

4.1. Serão aceitas propostas válidas, compatíveis com a descrição do objeto constante neste 

Termo de Referência e que atendam aos critérios formais estabelecidos no instrumento 

convocatório. 

 

4.2. Os valores propostos deverão estar transcritos em moeda corrente nacional e com no 

máximo 02 casas decimais.  

 

4.3. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias.  

 

4.4. Serão validadas apenas as propostas de valor igual ou inferior ao estipulado no item 03 

deste Termo de Referência.  

 

5- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO  

 

5.1. O objeto deste instrumento será aceito apenas se for executado dentro do melhor padrão de 

qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes e as 

especificações descritas neste Termo.  

 

5.2. O objeto será executado no prazo máximo de 05 (cinco) dias do recebimento da ordem de 

fornecimento emitida pelo setor de compras deste município, em local previamente determinado 

pela secretaria requisitante, no perímetro urbano do município.  

 

5.3. O município reserva para si o direito de não receber o objeto em atraso ou desacordo com 

as especificações constantes neste instrumento, sob pena das sanções cabíveis.  

 

5.4. O recebimento definitivo do objeto se efetivará apenas após a confirmação emitida pelo 

responsável pela fiscalização da execução/fornecimento.  

 

6- OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

6.1. São obrigações do fornecedor: 

I - Executar o objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo Município, de acordo com o 

especificado neste termo e nos Anexos, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-

se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição 

aqui estabelecida; 

II - Cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em 

desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de 

faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto 

registrado. 
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III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a 

atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de 

qualquer anormalidade que verificar quando da execução; 

IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante a execução do objeto, 

assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste termo; 

V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do 

objeto, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

VI - A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado 

não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução 

do objeto deste termo e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento 

dos prazos e demais condições estabelecidas; 

VII - Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária, e-mail e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas 

normas regulamentadoras pertinentes; 

IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento da execução a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, 

os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela 

Prefeitura; 

X - Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização 

de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as 

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às 

disposições legais vigentes; 

 

6.2. São obrigações do município: 

I - Indicar os locais e horários em que o objeto deverá ser executado. 

II - Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da execução, desde que observadas as 

normas de segurança; 

III - Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto; 

IV - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste termo. 

 

7- GESTÃO DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO 

 

7.1. A fiscalização/gestão da execução deste objeto será realizada pelo Secretário Municipal de 

Administração ou servidor por ele designado, o qual atestará a execução nas condições exigidas 

neste Instrumento.  

 

7.2. O fiscal da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:  

a) Expedir ordem de fornecimento;  

b) Proceder ao acompanhamento do objeto entregue;  

c) Fiscalizar o fornecimento quanto à qualidade desejada;  

d) Comunicar à Contratada o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos 

necessários ao seu correto cumprimento;  

e) Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de alguma cláusula 

prevista neste Termo de Referência;  
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f) Atestar as notas fiscais relativas ao recebimento do objeto para efeitos de pagamentos;  

g) Recusar o objeto que for entregue fora das especificações contidas neste Termo de Referência 

ou em quantidades divergentes daquelas constantes na ordem de fornecimento;  

h) Solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e fiel 

cumprimento das obrigações. 

i) Zelar na condição de Representante do Município pelo bom e fiel cumprimento das obrigações 

assumidas entre as partes envolvidas na execução do objeto deste Termo. 

8- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

8.1. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão suportadas pela 

dotação do Município de Espera Feliz a seguir: material de consumo e material permanente e 

nas suas correspondentes para o exercício posterior. 

9- DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque, 

em nome do licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da 

apresentação da nota fiscal, acompanhada da ordem de fornecimento, com o respectivo 

comprovante de execução/fornecimento do objeto.  

9.1.1. O fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, os documentos que comprovem a 

regularidade fiscal e trabalhista da empresa, como critério de efetiva comprovação de 

execução/fornecimento do objeto. 

9.1.1.1. No caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento 

será contado a partir de sua regularização.  

9.1.2. É de total responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas acessórias, bem como 

taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes nos 

preços apresentados na Licitação, inclusive obrigações e encargos trabalhistas referentes aos 

seus empregados, manutenção de seus equipamentos utilizados na execução do objeto deste 

Termo 

10- CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. Os licitantes estarão sujeitos as sanções previstas no instrumento convocatório e na 

legislação vigente.  

  

10.2. O licitante se compromete a cumprir toda a legislação de regência específica, seja 

proveniente das Agências Reguladoras e/ou de órgãos/entidades públicas, bem como, as 

atinentes ao Código de Defesa do Consumidor no tocante ao presente objeto contratual. 

 

10.3. O prazo de validade do contrato e  de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.  

 

Espera Feliz, 28 de janeiro de 2022. 

 

___________________________________ 
 

Nilton Cezar Martins  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 045/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS  

ANEXO II 

 

 

 A empresa xxxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 

sob o n° xxxxxxxxxx, através do seu representante legal o Sr. (a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador 

do RG n° xxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o n° xxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA a inexistência de 

quaisquer fatos impeditivos à sua participação no presente certame, que não foi declarada 

inidônea, que não está impedida de contratar com o poder público ou suspensa de contratar com 

a administração pública, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes, 

sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente.  

 

 Xxxxxxxxx, xx de xxxxxxxxxx de xxxxx.   

 

 

___________________________________________ 

Nome legível 

Qualificação  

CARIMBO DA EMPRESA  
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 045/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

ANEXO III 

 

  

 A empresa xxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob 

o n°xxxxxxxxx, através de seu representante legal o Sr. (a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG 

n° xxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o n° xxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA que cumpre, plenamente, 

todos os requisitos de habilitação, nos termos do Art. 4°, inciso VII da Lei Federal n° 10.520/02, 

sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente.  

 

 Xxxxxxxxx, xx de xxxxxxxxxx de xxxxx.   

 

 

___________________________________________ 

Nome legível 

Qualificação  

CARIMBO DA EMPRESA  
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 045/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

ANEXO IV 

 

  

 A empresa xxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob 

o n°xxxxxxxxx, através de seu representante legal o Sr. (a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG 

n° xxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o n° xxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob pena da legislação em vigor, que a empresa está enquadrada 

como: 

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Art. 3º, Inciso I da Lei Complementar n° 123/2006 

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Art. 3°, Inciso II da Lei Complementar n° 

123/2006 

 

 DECLARA ainda que está excluída das vedações constantes no Art. 3°, Parágrafo 4° da 

Lei Complementar n° 123/2006. 

 

 Xxxxxxxxx, xx de xxxxxxxxxx de xxxxx.   

 

 

___________________________________________ 

Nome legível 

Qualificação  

CARIMBO DA EMPRESA  

 

 

OBS: Conforme Art. 18-E § 3° o Microempreendedor Individual-MEI é modalidade de 

Microempresa  
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 045/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 

MODELO DE PROPOSTA  

ANEXO V  

 

OBJETO: registro de preço para futuras aquisições de computadores e periféricos de 

informática,, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as 

necessidades das Secretarias e Setores vinculados a Prefeitura Municipal de Espera Feliz-MG. 
 
PROPONENTE:  

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE; 

E-MAIL: 

NOME DO BANCO: 

AGÊNCIA: 

CONTA: 

OPERAÇÃO: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
MARCA/ 

MODELO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

       

       

       

VALOR GLOBAL   

 

 

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  

 

 Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, 

encargos trabalhistas e sociais, frete e quaisquer ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto. 

 

Xxxxxxxxx, xx de xxxxxxxxxx de xxxxx.   

 

 

___________________________________________ 

Nome legível 

Qualificação  

CARIMBO DA EMPRESA  
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 045/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

ANEXO VI 

 

  

 A empresa xxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob 

o n°xxxxxxxxx, através de seu representante legal o Sr. (a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG 

n° xxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o n° xxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA, em conformidade com o 

Art. 7° Inciso XXXIII da Constituição Federal, Art. 27 Inciso V da Lei Federal n° 8.666/93, que 

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis anos).  

 

 Por ser verdade, firma a presente.  

 

Xxxxxxxxx, xx de xxxxxxxxxx de xxxxx.   

 

 

___________________________________________ 

Nome legível 

Qualificação  

CARIMBO DA EMPRESA  
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 045/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 
ANEXO VII  

MINUTA CONTRATUAL 
 
Pelo presente, de um lado o MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ/MG, com sede administrativa na Praça Dr. 
José Augusto, n° 251, Bairro Centro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 
18.114.264/0001-31, representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Oziel Gomes, portador do RG n° 
xxxxx, inscrito no CPF sob o n° xxxxxxxxxxxx, neste ato denominado CONTRATANTE e por outro lado a 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° xxxxxxxxxxxx, representada pelo Sr.(a) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) do RG n°xxxxxxxx, inscrito(a) no CPF sob o n° xxxxxxxxxxxxx, neste 
ato denominada CONTRATADA, acordam celebrar, nos termos do instrumento convocatório oriundo do 
Processo Licitatório xx/2022, Pregão Eletrônico xx/2022, da Lei Federal n° 10.520/02, Lei Federal n° 
8666/93 e suas posteriores alterações, o contratado mediante cláusulas pactuadas a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Registro de preço para futuras aquisições de computadores e periféricos de informática, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades da Secretaria 

Municipal de Agricultura de Espera Feliz-MG. 

 
1.2. Integram neste contrato, independentemente de sua transcrição, o Termo de Referência e a Proposta 
Comercial apresentada pela CONTRADA, constantes no Processo Licitatório 045/2022, Pregão 
Eletrônico 003/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS  
 
2.1. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 
 
2.2. O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, 
cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com 
terceiros, sem autorização prévia do CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, 
inclusive rescisão contratual. 
 
2.3. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras 
disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão contratual. 
 
2.4. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, em 
operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de 
aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 
 
2.5. O CONTRANTE e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de 
demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em 
planilha de formação dos preços. 
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2.6. O CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração 
dos preços unitários ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
2.7. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer serviço em desacordo 
com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao 
seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, 
assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções 
previstas neste instrumento.  
 
2.8. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora 
assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, 
transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o 
MUNICÍPIO exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.  
 
2.9. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 
entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA 
designadas para a execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as 
obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, 
previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou 
qualquer outra. 
 
2.9. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 
inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao 
CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste 
Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na 
hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 
 
2.10. O acompanhamento e a fiscalização deste contrato serão realizados pela Secretária Municipal de 
Agricultura ou servidor por ela designado, o qual atestará a execução nas condições exigidas.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS  
 
3.1. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao CONTRATANTE, seus 
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser 
excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo MUNICÍPIO, 
obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais 
penalidades previstas no presente Contrato. 
3.1.1. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou 
prejuízo que venha a ser suportado pelo CONTRATANTE, decorrentes do não cumprimento, ou do 
cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força 
de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo 
CONTRATANTE a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, 
honorários advocatícios e outros. 
3.1.2. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações 
definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao 
conhecimento do CONTRATANTE, este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as 
providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar 
ao CONTRATANTE a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou 
judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências 
administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das responsabilidades 
assumidas perante o CONTRATANTE, nos termos desta cláusula.  
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3.1.3. Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do CONTRATANTE, nos 
termos desta cláusula, deverão ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que 
ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao CONTRATANTE, mediante a adoção das seguintes 
providências:  
a) dedução de créditos da CONTRATADA;  
b) medida judicial apropriada, a critério do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
 
4.1. O objeto deste instrumento será aceito apenas se for executado dentro do melhor padrão de 
qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes e as especificações 
descritas neste Termo.  
  
4.2. O objeto será executado no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias do recebimento da ordem de 
fornecimento emitida pelo setor de compras deste município, em local previamente determinado pela 
secretaria requisitante, no perímetro urbano do município.  
 
4.3. O município reserva para si o direito de não receber o objeto em atraso ou desacordo com as 
especificações constantes neste instrumento, sob pena das sanções cabíveis.  
 
4.4. O recebimento definitivo do objeto se efetivará apenas após a confirmação emitida pelo responsável 
pela fiscalização da execução/fornecimento.  
 
4.5. A empresa vencedora obriga-se a dar garantia integral do fabricante e assistência técnica em rede 
autorizada com cobertura em todo Território Nacional, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contra 
qualquer tipo de defeito de fabricação e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados 
a partir da entrega dos bens. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
5.1. São obrigações do fornecedor: 
I - Executar o objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo Município, de acordo com o especificado 
neste termo e nos Anexos, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - Cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com 
as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários 
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto registrado. 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 
que verificar quando da execução; 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante a execução do objeto, assim como 
ao cumprimento das obrigações previstas neste termo; 
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do objeto, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto 
deste termo e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas; 
VII - Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-
mail e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
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IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento da execução a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura; 
X - Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
 
5.2. São obrigações do município: 
I - Indicar os locais e horários em que o objeto deverá ser executado. 
II - Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da execução, desde que observadas as normas de 
segurança; 
III - Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto; 
IV - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste termo. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
6.1. O CONTRATANTE efetuará o pagamento a CONTRATADA o valor global de xxxxxxx conforme 
tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

       

VALOR GLOBAL  

  
6.2.  O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque, em nome 
do licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota 
fiscal, acompanhada da ordem de fornecimento, com o respectivo comprovante de 
execução/fornecimento do objeto.  
 
6.3. O fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, os documentos que comprovem a regularidade 
fiscal e trabalhista da empresa, como critério de efetiva comprovação de execução/fornecimento do 
objeto. 
6.3.1. No caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será 
contado a partir de sua regularização.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
7.1. As despesas decorrentes desta contratação correão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
xxxxxxxxxxxxxxx e nas suas correspondentes para o exercício posterior.  
 

CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE VIGÊNCIA  
 
8.1. A vigência deste contrato corresponde a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua 
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato. 
8.1.1. Este contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as 
partes, observada a legislação vigente.  
 

CLÁUSULA NOVA – DA ALTERÇÃO CONTRATUAL  
 
9.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei Federal nº8.666/93, desde 
que haja interesse da CONTRATANTE, com apresentação das devidas justificativas adequadas.  
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  
 
10.1. Este contrato poderá ser rescindido mediante as seguintes condições: 
a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XIII do Art. 
78 da Lei Federal n° 8.666/93. 
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo.  
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos Arts. 77 a 80 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
 
10.2. Os casos de rescisão deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios 
do contraditório e da ampla defesa.  
 
10.3. Ocorrendo a rescisão deste contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou 
restituição por parte da CONTRADA, o CONTRATANTE responderá pelo preço estipulado neste termo, 
devido em face dos serviços/fornecimentos executados pela CONTRATADA, até a data da rescisão.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES  
 
11.1. Os licitantes estarão sujeitos, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei Federal 
n° 8.666/93. 
 
11.2. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo 
estabelecido caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 
legais, em conformidade com o Art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 
11.2.1. As penalidades previstas no subitem anterior não se aplicam as licitantes convocadas que não 
aceitarem a contratação nas mesmas condições da primeira colocada.  
 
11.3. A contratada ficará sujeita, pela inexecução total ou parcial das condições estipuladas neste 
instrumento convocatório, às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar 
e contratar com o município, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo o contraditório e ampla 
defesa.  
 
11.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis: 
a) Advertência por escrito, quando não comprimir quaisquer obrigações assumidas; 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor global do objeto, por dia de atraso, no prazo da 
execução/fornecimento e/ou negativa injustificada;  
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do objeto, por infração de qualquer cláusula contratual, 
sendo dobrada no caso de reincidência; 
d) Suspensão no direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de até 02 (dois) 
anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme disposto 
no inciso IV do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
11.5. O valor das multas aplicadas, após o regular processo administrativo, será descontado pela quantia 
devida pelo município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela 
contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.  
 
11.6. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 
após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e 
da ampla defesa. 
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11.7. A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objetivo, não mantiver proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  
 
12.1. Fica eleito o foro da comarca de Espera Feliz-MG, como competente para dirimir quaisquer questões 
oriundas do contrato, inclusive nos casos omissos que não puderem ser resolvidos pelas vias 
administrativas, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
  
 Por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma para um só efeito legal.  
 
Espera Feliz, xx de xxxxxx de 2022 
 
 
_______________________________     _________________________ 
    Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    Prefeito Municipal             Representante Legal 
 
 
Testemunhas: 
 
___________________________ 
Nome 
CPF:  
 
___________________________ 
Nome 
CPF:  
 

 


