
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG 

CNPJ: 18.114.264/0001-31 

PRAÇA DR JOSÉ AUGUSTO N° 251 CENTRO 

ESPERA FELIZ – MG CEP: 36.830-00 

EDITAL N° 028/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00283/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2022 
 

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, Fazenda e Planejamento, 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 nº s 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 22/09/2022 
ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS: Às 09:15 h do dia 22/09/2022 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09:30 h do dia 22/09/2022 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília-DF.  
ENDEREÇO: www.vasistemas.com.br 
 

1- DO OBJETO 
 
 
1.1 Contratação de Empresa para Registro de preço para Aquisição de Equipamentos de 
Informática e outros para atender o Município de Espera Feliz/MG, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência. 
 

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.  
 
2.2. As petições serão endereçadas ao Pregoeiro e recebidas exclusivamente, em campo próprio, 
através da plataforma www.vasistemas.com.br . 
 

http://www.vasistemas.com.br/
http://www.vasistemas.com.br/
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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: 
 
CONDIÇÃO 01 DO OBJETO -  
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
aquisição, que atenderem a todas as exigências constantes neste Edital e seus anexos. 
 
PARA TODAS AS CONDIÇÕES: 
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. 
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.  
 

http://www.vasistemas.com.br/
mailto:contato@vasistemas.com.br
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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; 
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  
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.  
 
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.  
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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 
informados 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 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. 
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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. 
 
6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
registrado primeiro 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. 
 
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. 
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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 ou sócio da 
empresa (representante legal). 
 
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; 
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. 
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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. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
8.1.6.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a empresa tenha 
fornecido os materiais pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos 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 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.  
8.5.1. 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.  
8.5.1.1. A critério da administração pública municipal o prazo para regularização, poderá ser prorrogado 
por mais 05 (cinco) dias úteis.  
8.5.2. 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 
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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 
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 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 
termo de contrato ou a ata de registro de preços.  
10.3.1. A homologação do resultado da licitação não implicará em direito a contratação.  
 
 

11- DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
11.1. O registro de preços será formalizado através da Ata de Registro de Preços, conforme modelo 
constante no Anexo VII, com todas as especificações e condições previstas neste edital, 
independentemente de sua transcrição.  
11.1.1. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.  
 
11.2. Se o licitante vencedor deixar de assinar a Ata de Registro de Preços, 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, nas condições propostas pelo primeiro colocado. 
11.2.1. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido, 
ensejará na aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.  
 
11.3. O sistema de registro de preços não obriga a contratação, podendo a administração promover a 
contratação em unidades de acordo com suas necessidades. 
11.3.1. A quantidade constante no Termo de Referência é uma estimativa de consumo anual, portanto 
não representa obrigação de execução por parte da administração pública municipal.  
11.3.2. A quantidade constante no Termo de Referência será liberada gradativamente, de acordo com as 
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necessidades da Secretaria Solicitante, vedada a exigência de quantitativo mínimo para execução.  
 
11.4. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura.  
11.4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços; 
 
11.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo município através de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, em conformidade com o Art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93.  
11.5.1. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, conforme o 
disposto no Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.  
11.5.2. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços deverá, obrigatoriamente, ser assinado no 
prazo de sua validade e obedecerá ao modelo constante no Anexo VIII.  
 
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. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o município convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado.  
11.7.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  
11.7.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original.  
 
11.8. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso o município poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
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fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, 
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  
 
11.9. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer outro órgão da 
administração pública, mediante anuência do município.  
11.9.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.  
11.9.2. O quantitativo aderido não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços. 
 
11.10. 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.  
11.10.1. 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. 
11.10.1.1. No caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será 
contado a partir de sua regularização.  
 
11.11. 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. 
 

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; 
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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. 
 
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. 
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14- DOS ANEXOS  

 
14.1. São partes integrantes deste instrumento: 
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 da Ata de Registro de Preços  

 
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/MG, 08 de setembro de 2022. 
 
 

___________________________________ 
Mirian Louzada de Souza Castro 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
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EDITAL N° 028/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00283/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2022 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1- OBJETO: 

 

1.1. Realização de processo licitatório na modalidade cabível para Registro de preço para Aquisição de 

Equipamentos de Informática para atender o Município de Espera Feliz/MG, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência.  

2- JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Justifica-se a solicitação de realização de Licitação Pública, na modalidade Pregão Eletrônico, uma vez 

que se dará para aquisição de equipamentos de informática. 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 presente solicitação se dá pela aquisição de equipamentos, com a finalidade de suprir as necessidades 

do órgão requisitante, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços 

públicos.  

 

2.3 A aquisição pretendida, atenderá o princípio da Eficiência, da legalidade como também da finalidade 

Pública. Diante disso, há a necessidade de iniciar um processo de Licitação, para assim atender as demandas 

desta municipalidade, assegurando o início dos trabalhos objetivados por esta Gestão e respeitando as 

normas vigentes que norteiam a Administração Pública.   

 

2.4. Os equipamentos/materiais contidos neste termo de referência, além do caráter estratégico, também 

visam atender as necessidades secretaria municipal de educação e cultura e demais setores da administração 

através da melhoria da qualidade, otimizando seus processos organizacionais e proporcionando melhores 

condições de trabalho aos servidores municipais.  

 

2.5. Considerando a grande demanda de utilização desse material/produto e ao mesmo tempo a necessidade 

de controle e racionalização do gasto público, o Registro de Preços apresenta-se como ferramenta 

comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, mantendo-os registrados para uma futura e 

eventual contratação conforme a necessidade e disponibilidade de recursos orçamentários. As quantidades 

previstas no presente edital são estimativas máximas, para um período da assinatura da ata, e esta 

Administração se reserva o direito de adquirir em cada item, quantitativo que julgar necessário, podendo 

ser parcial, integral ou abster-se de adquirir algum item especificado. Além disso, com a utilização do SRP 

será racionalizado o espaço para armazenagem dos produtos. 
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2.6. Diante disso, há a necessidade de iniciar um processo de Licitação, para assim atender as demandas 

desta municipalidade, assegurando o início dos trabalhos objetivados por esta Gestão e respeitando as 

normas vigentes que norteiam a Administração Pública.   

 

 

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. Valor Unit. Valor Total 

1 

COMPUTADOR 

Computador intel core i7 10700 geração 8gb Sdd512gb win 

10 pro. Processador: 3,6 GHz- Geração do processador: 10th 

gen Intel Core i7- Modelo de processador: i7 - 10700 - 

Memória interna: 8 gb - Tipo de memória interna: DDR4 – 

SDRAM - Velocidade de memory clock: 2400 MHz 

Armazenamento: hdd - Tipo de drive ótico: dvdrw - Modelo 

de adaptador gráfico a bordo: Intel HD Graphics 630 - 

Sistema operacional instalado: Windows 10 Pro - 

Arquitetura do sistema operacional: 64-bit - Fonte de 

alimentação: 180 w - Tipo de chassi: sff. - Tipo de produto: 

pc - Processador: Intel Core I7 – 10700 - Armazenamento: 

Sdd512gb - Memória: 8GB - Portas Frontal: 2x USB2x ubs 

3.01x P2 - Portas traseiras: 1x Fonte 1x HDMI1 x Display 

Port 2 x USB 3.02 x USB1 x cabo de força. GARANTIA 

MINIMA DE 01 ANO. 

100 und  R$ 6.600,00  R$ 660.000,00 

2 

ESTABILIZADOR 110v – potência de 300VA 

Microprocessado, filtro de linha integrado (em modo 

comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI, 4 

tomadas de saída, tensão de entrada: 115V, tensão de saída: 

115V, alarme sonoro de indicação,  chave liga-desliga 

embutida e temporizada, medição e análise em TRUE RMS, 

quantidade de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136, filtro 

de linha integrado: sim, proteção contra subtensão 115V: 

91V, proteção contra Sobretensão 115V: 143V, 

pendimento: 92%, frequência de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-

5%) com detecção automática, supressor de transientes para 

rede elétrica: 150Vrms, 35J, 2,5kA, máxima energia 

(10/1000ms), máxima corrente de surto (8/20ms), grau de 

proteção: IP 20, peso: 0.92kg, altura: 170mm, largura: 

88mm, comprimento: 120mm. cor: preta. 120 und  R$ 310,29  R$ 37.234,80 
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3 

FILTRO DE LINHA – compacto modelo slim, bivolt, 

tensão de alimentação – 127/220V, potência máxima – 

127V ou 2200VA para 220V, com protetor contra 

sobretensão e surtos, 5 tomadas elétricas tripolares, cabo 

com 0,95m de comprimento, gabinete plástico na cor preta. 75 

und 

 R$ 67,26  R$ 5.044,50 

4 

HD EXTERNO PORTÁTIL – Capacidade de 

armazenamento digital 1TB, Interface do disco rígido - 

ISCSI, tecnologia de conexão - USB, Fator de forma de 

disco rígido – 3 polegadas, Rotação: 5400 RPM. Buffer: 

Não especificado. Taxa Máxima de Transferência: até 4,8 

Gbps (USB 3.0). Compatibilidade: Sistema operacional 

Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 

ou superior. 25 

und 

 R$ 618,33 R$ 15.458,25  

5 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Laser Mono, 

110V - Com alimentador de folhas para 35 páginas, 

velocidade de 30ppm, cópia 30ppm, emulação: PCL6 & 

BR-Script3, Imprimir, copiar, digitalizar, velocidade de 

impressão, qualidade máxima, preto: Até 30 ppm, saída da 

primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8,5 

segundos,com resolução máxima de até 2400 x 600 dpi, 

tecnologia de Impressão: laser Eletrofotográfico 

Monocromático, duplex automático: Para impressões frente 

e verso, digitalização: resolução ótica de digitalização: 600 

X 2400 dpi, digitaliza para: email, Imagem, OCR, arquivo, 

microsoft SharePoint, profundidade de bits: 24 bits, 

tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta), 

formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / 

Secure PDF / PNG / XPS, cópia: velocidade da Cópia em 

Preto: 30 com, resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi, 

capacidade de entrada padrão/máxima: até 250 folhas, 

capacidade de saída padrão/máxima: Até 100 folhas, 

alimentador de Folhas: Até 35 páginas, ciclo de trabalho: 

Até 10.000 páginas,  ciclo mensal Recomendado: 2.000 

páginas, tipos de papel: Papel comum, papel fino ou papel 

reciclado, tamanhos de papel: A5 até Ofício, unidade de 

Cilindro DR-2340 (12.000 páginas), conectividade : Porta 

USB 2.0 de alta velocidade, ethernet 10/100 (RJ-45) e 

Wireless 802.11b/g/n, Visor: LCD 16 caracteres x 2 linhas, 

memória: 32 MB, emulação: PCL6 & BR-Script3, 

compatibilidade: Windows e Mac, alimentação: 110V, 

dimensões: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm.  IGUAL OU DE 

MELHOR QUALIDADE A MULTIFUNCIONAL 

BROTHER L240DW. 40   R$ 4.765,00 R$ 190.600,00  
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6 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  Wifi, preto bivolt 

- Recursos/Funcionalidades - Multifuncional Wi-Fi 3 em 1: 

imprime, copia e digitaliza, conexões - Wi Fi, Consumo 

(KW/h) - 12 W em operação e 0,7W em repouso, Requisitos 

do Sistema - Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente 

Mac OS X 10.5.8 ou mais recente Mac OS 11 ou mais 

recente, Tipo Impressora - Jato de Tinta, Sistema de 

Impressão – colorido, Wireless – sim, velocidade de 

impressão - 11 segundos por página em preto e 28 segundos 

por página em cores (200 dpi), Resolução máxima da 

Impressão - 5760 x 1440 dpi, capacidade da bandeja -100 

folhas de papel A4, Suprimentos - Garrafas de tinta T544, 

Profundidade de Bits - 48-bit interna (24-bit externa), 

Dimensões aproximadas da embalagem (cm) – AxLxP - 

24,4x43,6x40,8cm. IGUAL OU DE MELHOR 

QUALIDADE A MULTIFUNCIONAL EPSON L3240 40   R$ 2.921,67 R$ 116.866,80  

7 

MEMÓRIA RAM 

Memória Gamer, Preto, 4GB, 2666 Mhz, DDR4,  

Especificações: 

- Capacidade de modulo: 4 GB 

- Velocidade: 2666MHz 

- Formato: DIMM (Non-ECC) 

- Tecnologia: DDR4 

- Pinos: 260 

- XMP-Ready 

- Plug & Play 

- Latências CAS: 19 

- Voltagem: 1.25V 

- Temperatura de operação: 0 °C até 70 °C 

- Temperatura de armazenamento: -40 °C até 85 °C 

- Cor do PCB: Preto 

- Cor do dissipador de calor: Preto 

- Dimensões do Módulo: 136mm x 5mm x 33mm  20   R$ 385,67 R$ 7.713,40  

8 

MONITOR FULL HD DE 21,5" –  Tela: 21.5 antirreflexo,  

resolução: 1920 x 1080, taxa de proporção: 16:9, tempo de 

resposta: 8 ms/ 12ms, iluminação: led, tecnologia do painel: 

va, taxa de Contraste (típico): 3000:1, luminosidade 

(Brilho): 250 cd/m², ângulo de visão (vertical/horizontal): 

178°/178°, conectividade: hdmi 1.4 (hdcp 1.4), vga, cabos 

inclusos dentro da Caixa: cabo de alimentação, cabo hdmi, 

diferenciais: fhd, comfortView, ergonomia: inclinação 

compatível com suporte,  vesa: sim (100x100), dimensões 

aproximadas do produto com suporte,  altura - 384.08 mm, 

largura - 504.26 mm, profundidade - 178.81 mm. 100 

und 

R$ 1.356,70 R$ 135.670,00  
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MOUSE OPTICO Básico COM Fio USB, cor preta. Altura 

6cm, Largura 2.28 polegadas, Interface de comunicação – 

com fio, tecnologia de conexão – com fio, padrão de 

conexão sem fio – 802.11a, quantidade de botões – 3, 

número de portas USB 2.0, peso do produto 92.5g. 150 

und 

R$ 33,49 R$ 5.023,50  

10 

MOUSE OPTICO Básico SEM Fio Mobile USB - Cor 

Preta. Altura 6cm, Largura 14,2cm, Interface de 

comunicação – com fio, tecnologia de conexão – Wi-fi, 

padrão de conexão sem fio – 802.11a, quantidade de botões 

– 3, peso do produto 140g. 40 

und 

 R$ 105,29 R$ 4.211,60  

11 

NOBREAK – Potência Máxima: 600 VA, bivolt 115/220V 

e saída de 115V, com 6 tomadas de Saída e 20 minutos de 

autonomia. 70 

und 

 R$ 838,50 R$ 58.695,00  

12 

NOBREAK – Potência Máxima: 1200 VA, bivolt 

115/220V e saída de 115V, com 6 tomadas de Saída e 20 

minutos de autonomia. 40 

und 

 R$ 1.204,17 R$ 48.166,80  

13 

NOTEBOOK - processador 11ª geração de Intel® Core™ 

i7-1165G7 (4-core, cache de 12MB, até 4.7GHz), Sistema 

operacional Windows 11 Pro para empresas, placa de vídeo 

Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada, tela 

Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA, memória de 8GB 

(2x4GB), DDR4, 2666MHz; expansível até 16GB, 

armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, teclado 

númerico padrão em português, com leitor de impressão 

digital (compatível apenas com Windows), portas – 1 porta 

USB 3.2 de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 conector de 

áudio - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta RJ45 Flip-Down de 

10/100/1.000 Mbit/s, slots - 1 slot M.2 2230 para placa de 

WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de 

estado sólido (SSD)/Intel Optane - 1 slot de cartão SD 3,0. 

Dimensões Altura (frontal): 17,5 mm (0,69"), Altura 

(traseira): 18,9 mm (0,74"), Largura: 358,50 mm (14,11") 

Profundidade: 235,56 mm (9,27") Peso: 1,69 kg (3,72 lb), 

câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único 

integrado, áudio e alto-falantes, alto-falantes estéreo, 2 W x 

2 = 4 W no total, chassi policarbonato, wireless placa de rede 

802.11ac, wiFi 1x1 e bluetooth, bateria principal de 4 

células e 54Wh (integrada), energia adaptador CA de 65 

Watts. 50 

und 

R$ 7.218,33  R$ 360.916,50 

14 

TECLADO COM FIO USB K120 – Cor Preta. Resistente 

à respingos, ergonômico, numérico, altura 3cm, Largura 

46.8cm, Interface de comunicação – com fio, padrão de 

conexão sem fio – 802.11a, voltagem 12 volts, peso do 

produto 700g. 150 

und 

R$ 71,45 R$ 10.717,50  
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15 

TECLADO SEM FIO USB K120 – Cor Preta. Resistente 

à respingos, ergonômico, numérico, altura 3.9cm, Largura 

11.5cm, Interface de comunicação – sem fio, padrão de 

conexão sem fio – 2.4GHz, permite um alcance de até 10 

metros de distância, voltagem 12 volts, super-economia de 

espaço, compatível com Windows 8 e 10, criptografia AES 

de 128 bits, simplicidade do plug-and-play, peso do produto 

700g. 50   R$ 135,33 R$ 6.766,50  

16 

TINTA REFIL ORIGINAL para Impressora: Modelo HP 

– Ink Tank 416 412 316 510 517 610 GT5810 GT5820 

GT5822, imprimindo até 6.000 páginas em preto, e frascos 

de tinta color formulação especial de tinta corante para a 

obtenção de cores incríveis, imprimindo até 8.000 páginas 

coloridas. Cores: PRETA de 90ml, AMARELA de 70ml, 

MAGENTA de 70ml, CIANO de 70ml.  80 

und 

 R$ 280,00 R$ 22.400,00  

17 

TINTA REFIL ORIGINAL para Impressora: Modelo 

Epson – L380, Tinta à base de corantes, com alto grau de 

pureza, específica para uso em impressoras epson ecotank 

ou equipadas com cartucho recarregável ou sistema bulk 

ink, imprimindo aproximadamente 16.000 páginas. Cores: 

PRETA de 90ml, AMARELA de 70ml, MAGENTA de 

70ml, CIANO de 70ml.  80 

und 

 R$ 253,67 R$ 20.293,60  

18 

TINTA REFIL ORIGINAL para Impressora: Modelo 

Epson – L3240, Tinta à base de corantes, com alto grau de 

pureza, específica para uso em impressoras epson ecotank 

ou equipadas com cartucho recarregável ou sistema bulk 

ink, imprimindo aproximadamente 16.000 páginas. Cores: 

PRETA de 90ml, AMARELA de 70ml, MAGENTA de 

70ml, CIANO de 70ml.  80 

und 

 R$ 253,67 R$ 20.293,60  

19 

TINTA REFIL ORIGINAL para Impressora: Modelo 

Epson – L3110 - Tinta à base de corantes, com alto grau de 

pureza, específica para uso em impressoras epson ecotank 

ou equipadas com cartucho recarregável ou sistema bulk 

ink. Cores: PRETA, AMARELA, MAGENTA, CIANO. 

Conteúdo com 65ml em cada cor. 80 

und 

 R$ 253,67 R$ 20.293,60  

20 

TINTA REFIL ORIGINAL para Impressora: Modelo 

Canon – G3110 – com frasco de tinta preta pigmentada que 

permite texto nítido, imprimindo até 6.000 páginas em 

preto, e frascos de tinta color formulação especial de tinta 

corante para a obtenção de cores incríveis, imprimindo até 

7.000 páginas coloridas. Cores: PRETA de 135ml, 

AMARELA de 70ml, MAGENTA de 70ml, CIANO de 

70ml.  

 

cor: PRETA, AMARELA, MAGENTA, CIANO. Conteúdo 

com 65ml em cada cor. 80 

und 

 R$ 202,95 R$ 16.236,00  
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TONER ORIGINAL para Impressora, Modelo: HP, 

compatível com modelos: CF258X, M404N, M404DW, 

M428DW, M428FDW, com Rendimento de 10.000 páginas 

com cobertura de 5%. Cor: PRETA. 80 

und 

 R$ 820,00 R$ 65.600,00  

22 

TONER ORIGINAL para Impressora, Modelo: 

SAMSUNG M2020, com Rendimento de 10.000 páginas 

com cobertura de 5%. Cor: PRETA. 80 

und 

 R$ 493,35 R$ 34.468,00  

23 

TONER ORIGINAL para Impressora, Modelo: 

BROTHER 2540, com alto rendimento até 3.000 páginas 

com cobertura de 5%. Cor: PRETA. 80 

und 

 R$ 505,17 R$ 40.413,60  

24 

ROTEADOR 300MBPS com 4 antenas e 4 portas fast 

ethernet P, modelo: rf 1200, altura (cm): 21,50, largura (cm): 

24,60, profundidade (cm): 16,50, peso aproximado (Kg): 

0,44. 25 

und 

 R$ 337,50 R$ 8.437,50  

25 

TONER ORIGINAL para Impressora, Modelo: 

BROTHER HL 1202, com alto rendimento até 1.000 

páginas com cobertura de 5%. Cor: PRETA. 80 

und 

 R$ 405,17 R$ 32.413,60  

26 

TONER ORIGINAL para Impressora, Modelo: ECOSYS 

M2040DN/L, com alto rendimento até 12.000 páginas com 

cobertura de 5%. Cor: PRETA. 80 

und 

 R$ 463,33 R$ 37.066,40  

27 

TONER ORIGINAL para Impressora, Modelo: 

BROTHER HL 1212 W.F, com alto rendimento até 1.000 

páginas com cobertura de 5%. Cor: PRETA. 80 

und 

 R$ 339,67 R$ 27.173,60  

28 

TONER ORIGINAL para Impressora, Modelo: HP 

LASER JET 1018, com alto rendimento até 2.000 páginas 

com cobertura de 5%. Cor: PRETA. 80 

und 

 R$ 434,43 R$ 34.754,40  

29 

TONER ORIGINAL para Impressora, Modelo: CANON 

IR1643IF, com alto rendimento até 20.500 páginas com 

cobertura de 5%. Cor: PRETA.  80 

und 

 R$ 803,33 R$ 64.266,40  
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TINTA REFIL ORIGINAL para Impressora: Modelo 

Epson – 544 - Tinta à base de corantes, com alto grau de 

pureza, específica para uso em impressoras epson ecotank 

ou equipadas com cartucho recarregável ou sistema bulk 

ink, imprimindo até 12.000 páginas. Cores: PRETA, 

VERMELHO, AZUL E LARANJA. Conteúdo com 65ml 

em cada cor. 80 

und 

R$ 253,67 R$ 20.293,60  

31 

ADAPTADOR PARA EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA: Largura da entrada: 9.5mm (0,95cm); 

CONVERSOR PARA SSD/2,5";  Igual, superior ou 

compatível com a kingston.  

Interface: ( 2.5" SATA - SSD e HD's ); Dimensões do 

Produto: (20 x 16 x 3 cm); Peso 300 g. 20 

und 

 R$ 228,75 R$ 4.575,00  

32 

Estabilizador p/ Smartphone Fotografia Filmagem 

Vídeo - 

 

Compatível com praticamente qualquer smartphones de até 

8,5 cm e até 210g. Roda Grande de Foco / Zoom do Lado 

Esquerdo Modo "PhoneGo" de resposta rápida. Dolly / 

Zoom "Vertigo" Modo de Efeito. Controle Selecionar 

Funções do Telefone. Múltiplos Modos de Lapso de Tempo 

e Rastreamento Tempo de execução de até 12 horas. Painel 

de controle ergonômico. Faixa de inclinação mecânica: 

240°. Faixa mecânica do rolo: 240°. Carga útil válida: 

Máxima 210g / Mínima 75g Bateria: fons de lítio 

recarregáveis. 6 

und 

 R$ 1.786,68 R$ 10.720,08  



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG 

CNPJ: 18.114.264/0001-31 

PRAÇA DR JOSÉ AUGUSTO N° 251 CENTRO 

ESPERA FELIZ – MG CEP: 36.830-00 

33 

 

PLACA MÃE 

 

Placa Mãe, Intel LGA 1200, 10º Geração, DDR4 – 

DCR2020, mATX 

Processadores: 

- Processadores Intel Socket 1200 para 10º Geração Intel 

Core, Pentium Gold e Celeron 

- Suporta Processadores Intel de 14 nm 

- Suporta Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 e Tecnologia 

Intel Turbo Boost Max 3.0 

Chipset: 

- Processadores Intel H410 

Memória: 

- Memória 2 x DIMM, máximo de 64GB, DDR4 

2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-EXX, Sem-buffered 

- Arquitetura de memória: Dual Channel 

- Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP) 

- OptiMen 10ª Geração Intel Core i9/i7 CPUs suporta 

2933/2800/2666/2400/2133 nativamente 

Slots de expansão: 

- Intel 10ª Gen de processadores 

- 1 x PCIe 3.0 x 16 (modo x16) 

- Intel H410 Chipset  

- 2 x PCIe 3.0 x1 

Armazenamento: 

- Total suporta 1 x M.2 slots, 4 x SATA 6 Gb/s portas Intel 

H410 

Portas USB: 

- Rear Porta USB (Total 4) 

- 2 x  USB 3.2 Gen 1 porta(s) (2 x Tipo-A) 

- 2 x USB 2.0 porta(s) (2 x Tipo-A – Front USB Porta 

(Total 6) 

- 2 x USB 3.2 Gen 1 porta(s) 

- 4 x USB 2.0 porta(s) 

Portas no painel traseiro: 

-1 x PS/2 teclado (roxo) 

- 1 x PS/2 mouse (verde) 

- 1 x saída(s) D-Sub 

- 1 x porta(s) LAN (RJ45) 

- 1 x HDMI 

- 2 x porta(s) USB 2.0 

- 3x conector(es) de áudio 

- 2 x porta(s) USB 3.0 Tipo-A 05 

und 

R$ 1.148,70 R$ 5.743,50  
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PROCESSADOR 

Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9 GHz 

(4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 – BX8070110400 

 

Especificações: 

- Litografia: 14nm 

- Soquetes suportados: FCLGA 1200 

- Configuração máxima da CPU: 1 

- Especificação de solução térmica: PCG 2015C 

 

Atuação: 

- Núcleos: 6 

- Threads: 12 

- Frequencia: Baseada em processador 2.90 GHz 

- Frequencia turbo máxima: 4,30 GHz 

- Cache: 12 MB Intel Smart Cache 

- Velocidade do barramento: 8 GT / s 

- TDP: 65 W 

 

Memória: 

- Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de 

memória): 128GB 

- Tipos de Memória: DDR4-2666 

- Número máximo de canais de memória: 2  

- Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s 

 

Gráficos do Processador 

- Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 5 

 

R$ 1.826,00 R$ 9.130,00  

35 

 

ARMAZENAMENTO 

SSD A400, 240GB, SATA, Leitura 500 MB/s, Gravação 

350 MB/s – SA400S37/240G 

 

Características: 

- Modelo: SA400S37/240G 

 

Especificações: 

- Formato: 2,5 pol 

- Interface: SATA Ver. 3.0 (6GB/s) – compatível com a 

versão anterior SATA Ver. 2.0 (3Gb/s) 

- Capacidades: 240 GB 

- NAND: TLC 

- Performance de referência – até 500MB/s para leitura e 

350 MB/s para gravação 

- Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C 30   R$ 540,83 R$ 16.224,90  
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- 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 

36 

 ARMAZENAMENTO 

SSD A400, 480GB, SATA, Leitura 500 MB/s, Gravação 

450 MB/s – SA400S37/480G 

Características: 

- Modelo: SA400S37/240G 

Especificações: 

- Formato: 2,5 pol 

- Interface: SATA Ver. 3.0 (6GB/s) – compatível com a 

versão anterior SATA Ver. 2.0 (3Gb/s) 

- Capacidades: 240 GB 

- NAND: TLC 

- Performance de referência – até 500MB/s para leitura e 

350 MB/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 

  15 

und 

R$ 655,17 R$ 9.827,55  

37 

CPU COOLER 

 

Cooler para Processador Cooler RH-I50-20FK-R1 

 

Especificações: 

- CPU Socket: Intel LGA 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 

- Material: Alumínio 

- Dimensão: 95 x 95 x 60 mm 

- Dimensão do Fan: 92 x 92 x 25 mm 

- Velocidade do Fan: 2,000 RPM ± 10% 

- Fluxo de ar: 34 CFM ± 10% 

- Pressão do ar: 1.58mm H2O ± 10% 

- Nível de Ruído: 28 Dba (Max) 

- Tempo de Vida: 280.000 hs 

 

 20 

und 

R$ 212,00 R$ 4.240,00 

38 

FONTE 

Fonte 400W 100-N1-0400-L 

 

Especificações: 

- Potência: 400W 

- Cor: Preto 

- Tensão; 100-240 VAC, 5-10 

- Frequencia: 50-60 Hz 

 

Cabeamento: 

- 1x Pinos ATX: 24-pin 20 

und 

R$ 283,50 R$ 5.670,00 
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- 1x EPS (CPU) 8pin (4 + 4) 

- 1x PCIE 8pin (6 + 2), 6 pinos 

- 4x SATA 

- 3x Cabo Periférico PIN 

- 1x Floppy 

 

39 

Câmera Digital semi profissional (18mp) 18-55mm f/3.5-

5.6 IS III. 

 

funções personalizadas 

Gravação simultânea em RAW + JPEG 

Live View Mode 

Impressão direta compatível com impressoras que possuem 

Pict Bridge 

Correção da iluminação periférica 

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem 

Automático 

Cor correspondente Preto 

Tipo de produto Bridge 

Resolução de gravação 1.6 

Zoom óptico 3 

Tamanho da tela 3 polegadas LCD 

Características especiais Visualização ao vivo 

Distância focal 55 - 18 

Abertura de diafragma 3.5 f 

Tecnologia de conexão Wi-Fi, NFC 

Entrada de cartão de memória JPEG/RAW/MOV/MPEG-4 

Vezes de aumento ou zoom 5 

Tipo de pilha ou bateria Íon-lítio 

Resolução de vídeo 1080p 

Cor Preto 

Fonte de alimentação Bateria 

Dimensões do produto 7.76 x 12.9 x 10.3 cm; 440 g 

 

IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE A CANON 

T100 04 

und 

R$ 4.320,00 R$ 17.280,00 

40 

ADAPTADOR USB 2.0 com 4 portas com Led Indicador e 

Botão On/Off - Suporta HD até 1TB Especificações: - USB 

Hub 3.0 alta velocidade de transferência - Interface USB 3.0 

compatível com USB2.0 e 1.1 Plug and play - Cor: Preto - 

Compatibilidade: Linux, Mac, Windows 98, 2000, ME, 

Windows NT, XP, Vista, 7, 8 e 10 - Quantidade de portas: 4 

- Taxa de transferência: 1.5Mbps / 12Mbps/ 480Mbps até 

5Gbps - Dimensões do Hub: 104 X 35 X 21mm Suporta HD 

de até 1TB - Led Azul Indicador com chave Switch ON/OFF 

- Entrada para fonte de alimentação: 5V com pino de 3,5mm 

(não inclusa) - Comprimento cabo: 60 cm Itens inclusos: - 1 

Hub USB 4 portas USB 3.0, - 1 Cabo de transferência USB 

3.0 de 60cm 10 

und 

R$ 416,92 R$ 4.169,20 

41 

Microfone Lapela Sem Fio. 

 6 

und 

R$ 674,67 R$ 4.048,02 
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Microfone Lapela Tipo: Sem Fio Compatível Android Usb 

C Type C. Freqüência: 2.4GHz. Tensão de entrada: DC4.8 

5.4V. Conexão: USB Tipo C. Cor: Preto. Capacidade 

Bateria: 80mAh. Distância de transmissão: 30-50metros. 

Tamanho do microfone: 62*23*28mm. Peso do Microfone: 

7g. Tamanho do receptor: 45*27*7mm. Peso do receptor: 

4g. Faixa de frequência: 20hz 20khz. Sensibilidade: -30db 

11db. SNR: >60dB. Impedância: <= 2.2k ohm. 

42 

Caixa de som amplificada  

Com Bluetooth, Entrada USB, Iluminação em Led entrada 

de Áudio e vídeo Alto-falante, entrada para microfone e/ou 

Guitarra, leitor de cartão, rádio FM, iluminação frontal em 

LED, Peças para montagem: 01 Caixa Amplificada; 01 cabo 

de força; 01 Cabo P2/P2; 01 Manual de instruções. 

Bluetooth, Wi-fi, USB, Tipos de mídia ou arquivo 

compatíveis MicroSD, Cartão SD, MP3, Potência em watts 

400 watts, Tipo de suporte ou fixação: Montagem no chão 

inclui controle remoto, Conexões: Bluetooth, Wi-fi, USB, 

Auxiliar 

 8 

und 

R$ 2.177,00 R$ 17.416,00 

43 

CAMERA DE SEGURANÇA 

Kit 4 Câmeras de Segurança - Full HD 1080p. Lite 20 

Metros Infravermelho + DVR Intelbras +HD+ Cabos e 

Acessórios. Modelo: 1080p Tudo Forte. Resolução Full HD 

(1080p). Caracteristicas: Case plástico. Proteção IP66 

contra chuva e sol. Tipo de Sinal: AHD, HDTVI, HDCVI, 

ANALÓGICA. Lente: 3.6mm. Saída de video: 1.0VP-P 

COMPOSTO, BNC. Day & Night: Automático. 

Iluminação: LED Infravermelho com filtro. Quantidade de 

LED: 18 um. Alcance do Infra Vermelho: 20m. 

Alimentação: 12V DC (+/- 10% ). Grau de proteção: IP66. 

Ambiente: Interno e Externo. Iluminação Minima: 

0.001lux/F1.2 (P/B). 80 

und 

R$ 3.355,00 R$ 268.400,00 

44 

Sensor de Presença Infravermelho IVP 3000 MW 

(Alarme) - Com Fio Passivo, 2 níveis de sensibilidade de 

IR e MW escalonável, Cobertura com ângulo de 110° e 

Alcance de 12m. Ambiente de aplicação Internos, Externos. 

Comunicação com central de alarme. Com fio. Alcance de 

detecção do PIR. 12m. Ângulo de detecção. 110°. Alcance 

de detecção do micro-ondas. 12 metros. Indicação de 

disparo. LED Verde (PIR), Amarelo (MW) e Vermelho 

(Alarme). Níveis de sensibilidade. 2. Saída de alarme. NA 

ou NF. Chave antiviolação (tamper). SIM. Compensação 

automática de temperatura. SIM. Tensão operacional. 9 a 16 

Vdc. Corrente de consumo. 30 Ma. 10 

und 

R$ 672,08 R$ 6.720,80 

VALOR TOTAL R$ 2.516.654,10 

 

 

 

4- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS   
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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 (duas) 

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.  

 

5.5. A contratada deverá entregar os produtos em até cinco dias após a emissão da respectiva ordem de 

fornecimento; a contratada deverá entregar os produtos a partir de uma única unidade do produto desejado; 

a contratada deverá apresentar sempre que necessário a sede da Prefeitura para resolução de eventualidades 

quanto a qualidade do produto; a contratada deverá manter as condições habilitatórias durante a validade 

do processo do processo licitatório. 

 

 

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; 

XI - A CONTRATADA fica obrigada a GARANTIR a qualidade dos equipamentos contra defeitos 

mecânicos pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração 

dessa garantia e oferecer treinamento(s) para operação do sistema, se necessário. 

 

Parágrafo Primeiro – Os equipamentos que, no período de 90 (noventa) dias, contados a partir do 

recebimento definitivo apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela 

frequência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser substituído 

no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. Este prazo será contado a partir da última manutenção corretiva 

realizada pela concessionária, dentro do período supracitado. 

 

Parágrafo Segundo –A CONTRATADA é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, 

defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante. 

 

Parágrafo Terceiro – Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, 

encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento 

do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

 

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. 
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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;  

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: 4490520000 – Equipamento e Material Permanente e 339030000 – 

Material de consumo, 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 
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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 da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura.  

 

Espera Feliz, 06 de setembro de 2022. 

 

_____________________________ 

Mirian Louzada de Souza Castro 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
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ANEXO II 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00283/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2022 

 
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS  

 
 
 
 A empresa ....................................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 
sob o n° ..........................................., através do seu representante legal o Sr. (a) ......................................, 
portador do RG n° ....................................., inscrito no CPF sob o n° ....................................., 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.  
 

 Espera Feliz/MG, xx de xxxxxxxxxx de xxxxx.   
 
 

___________________________________________ 
Nome legível 
Qualificação  

CARIMBO DA EMPRESA  
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ANEXO III 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00283/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2022 

 
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 
  
 A empresa ..................................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 
sob o n° .............................., através de seu representante legal o Sr. (a) .................................., portador 
do RG n° ..........................., inscrito no CPF sob o n° ..........................., 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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ANEXO IV 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00283/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2022 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 
  
 A empresa ........................, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o 
n°........................., através de seu representante legal o Sr. (a) .............................., portador do RG n° 
.........................., inscrito no CPF sob o n° ............................, 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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ANEXO V  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00283/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2022 

 
MODELO DE PROPOSTA  

 

OBJETO: Registro de preço para Aquisição de Equipamentos de Informática e outros para 
atender o Município de Espera Feliz/MG, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência. 
 
PROPONENTE:  
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE; 
E-MAIL: 
NOME DO BANCO: 
AGÊNCIA: 
CONTA: 
OPERAÇÃO: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
MARCA/M

ODELO 
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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ANEXO VI 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000283/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2022 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

  
 A empresa ......................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° 
....................., através de seu representante legal o Sr. (a) .........................., portador do RG n° 
.............................., inscrito no CPF sob o n° ....................., 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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ANEXO VII 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00283/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2022 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

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 da Silva, portador do 
RG n° ...................., inscrito no CPF sob o n° ..............................., neste ato denominado ÓRGÃO 
GERENCIADOR e por outro lado a empresa .............................................., sediada na 
........................................................, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° 
......................................., representada pelo Sr.(a) ......................................, portador(a) do RG n° 
......................................., inscrito(a) no CPF sob o n° ...................................., neste ato denominada 
FORNECEDOR REGISTRADO, acordam proceder, nos termos do instrumento convocatório oriundo do 
Processo Licitatório 00283/2022, Pregão Eletrônico 0028/2022, ao Registro de Preços em conformidade 
com as disposições a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Registro de preço para Aquisição de Equipamentos de Informática e outros para atender o 
Município de Espera Feliz/MG, conforme especificações constantes no Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS  
 
2.1. Ficam registrados os preços, através dos valores unitários e os nomes dos itens contratados são os 
descritos no extrato de contrato ou termo anexo a este contrato.   
 
2.2. O valor total da presente ata é de R$ .............................. (........................................................). 
  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  
 
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
4.1. A gestão e fiscalização do presente instrumento caberá ao Secretário Municipal de ........................ 
ou servidor por ele designado, o qual atestará a execução nas condições exigidas. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
 
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.  
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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. Serão aceitos apenas os produtos com prazo de validade inferior a 30 a contar da data do 
recebimento do produto. 
 
5.5. O recebimento definitivo do objeto se efetivará apenas após a confirmação emitida pelo responsável 
pela fiscalização da execução/fornecimento.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS 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. 
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; 
XI - A CONTRATADA fica obrigada a GARANTIR a qualidade dos equipamentos contra defeitos 
mecânicos pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração 
dessa garantia e oferecer treinamento(s) para operação do sistema, se necessário. 
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Parágrafo Primeiro – Os equipamentos que, no período de 90 (noventa) dias, contados a partir do 
recebimento definitivo apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela 
frequência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser 
substituído no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. Este prazo será contado a partir da última 
manutenção corretiva realizada pela concessionária, dentro do período supracitado. 
 
Parágrafo Segundo –A CONTRATADA é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, 
defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante. 
 
Parágrafo Terceiro – Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, 
encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 
 
 
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. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO  
 
7.1.  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.  
 
7.2. 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. 
7.2.1. No caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será 
contado a partir de sua regularização.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
8.1. 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. 
8.1.1. 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. 
8.1.2. 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 
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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. 
8.1.3. 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. 
8.1.4. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica do 
Município;  
8.1.5. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o proponente 
não poderá suspender a execução do objeto.  
 
8.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o município convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado.  
8.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  
8.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original.  
 
8.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso o município poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, 
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  
 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 

• Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e na Ata de Registro de Preços; 

• Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

• Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro 
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

• Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro; 

• Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

• Por razões de interesse público devidamente demonstrada e justificada; 
 
9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
 
9.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
última publicação. 
 
9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela 
Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
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9.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento dos Itens de cada lote. 
9.5.1. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição infringida. 
 
9.6. Constitui motivo para o cancelamento dos preços registrados a situação fática do licitante não 
permanecer em condição de regularidade perante a seguridade social, FGTS e Trabalhista. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 

 
10.1. Os licitantes estarão sujeitos, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei Federal 
n° 8.666/93. 
 
10.2. 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. 
10.2.1. As penalidades previstas no subitem anterior não se aplicam as licitantes convocadas que não 
aceitarem a contratação nas mesmas condições da primeira colocada.  
 
10.3. 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.  
 
10.4. 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. 
 
10.5. 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.  
 
10.6. 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. 
 
10.7. 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 
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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 PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
11.1. Para formalização dos contratos ou outros instrumentos hábeis, oriundos da ata de registro de 
preços, serão utilizadas dotações orçamentárias do exercício em vigor da respectiva unidade 
orçamentária requisitante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
12.1. O sistema de registro de preços não obriga a contratação, podendo a administração promover a 
contratação em unidades de acordo com suas necessidades. As aquisições serão liberadas 
gradativamente, de acordo com as necessidades da Secretaria Solicitante, vedada a exigência de 
quantitativo mínimo para execução.  
 
12.2. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer outro órgão da 
administração pública, mediante anuência do município.  
12.2.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.  
12.2.2. O quantitativo aderido não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços. 
 
12.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo município através de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, em conformidade com o Art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93.  
12.3.1. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, conforme o 
disposto no Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.  
12.3.2. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços deverá, obrigatoriamente, ser assinado no 
prazo de sua validade.  
 
12.4. O fornecedor indica o e-mail .................................................................. para recebimento das 
informações, intimações, ordens de fornecimento, comunicações ou quaisquer outros documentos 
necessários no decorrer das condições pactuadas por este instrumento.  
12.4.1. As intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma do subitem item 16.2, considerando-se 
realizada no dia em que o intimando efetivar a confirmação do recebimento do seu teor; 
12.4.2. Na hipótese de intimações confirmadas em dia não útil, a mesma será considerada como realizada 
no primeiro dia útil seguinte. 
12.4.3. A intimação referida nos itens anteriores deverá ser confirmada o recebimento no prazo de 03 
(três) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação 
automaticamente realizada na data do término desse prazo. 
 
12.5. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
Termo Aditivo ou Termo de Apostilamento na presente Ata de Registro de Preços  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  
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13.1. Fica eleito o foro da comarca de Espera Feliz-MG, como competente para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente ata, 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 a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma para um só efeito legal.  
 

Espera Feliz/MG, xx de xxxxxx de 2022 
 
 
_______________________________   ________________________________ 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Prefeito Municipal             Representante Legal 
 
 
Testemunhas: 
 
___________________________ 
Nome 
CPF:  
 
 


