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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
BAHIA - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020

O município de Jussari, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020,
objetivando eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS .A entrega e abertura dos envelopes de
propostas e documentos será no dia 18 de Fevereiro de 2018 às
08:30h, na sede do Centro Administrativo, localizado na Av. Agenor de
Souza Barreto, 01, Centro, Jussari-Bahia. O Edital encontra-se à
disposição dos interessados pelo email: licitajussari@hotmail.com das
9:30 às 14:00h. Demais publicações exclusivamente no endereço:
http://
https://www.jussari.ba.gov.br/Site/DiarioOficial.
Email:
licitajussari@outlook.com. Jussari-Bahia, 07/02/2020.

Raul Aragão de Oliveira de Junior
Pregoeiro Oficial

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro, Fone/Fax (73) 3624-XXXX
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2020– PARA REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº
ENDEREÇO:
E-MAIL:
CIDADE:
TELEFONE/FAX
PESSOA PARA CONTATO:

ESTADO:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, com
todos os seus anexos.
a) ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
b) ANEXO II- FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
c) ANEXO III- MINUTA DO CONTRATO;
d) ANEXO IV- MODELO DE CREDENCIAL;
e) ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO;
f) ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA;
g) ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
h) ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.
Local:__________________ , ____, de __________________ de 2020
_____________________________________
Licitante
Senhor licitante,
Visando a comunicação futura entre o município de Jussari e essa empresa, solicito de vossa senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e entregar no departamento de licitações pessoalmente, ou por
- Email: licitajussari@hotmail.com.br
A não remessa do recibo exime o Instituto da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

RAUL ARAGÃO DE OLIVEIRA JUNIOR
PREGOEIRO OFICIAL – DECRETO Nº 004/2017
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020
I – Regência Legal:
Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93 e Leis Complementares 123/2006 e
147/2014, Decretos Municipais n.os 056/2017 e 068/2017
II – Órgão Interessado/ Setor:
Diversas Secretarias Municipais
III – Modalidade:
IV – Processo Administrativo
PREGÃO PRESENCIAL PARA
Nº. 0030/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020
V – Tipo de Licitação:
VI – Forma de Fornecimento:
Menor Preço
Parcelada
VII – Critério de julgamento:
Menor preço por ITEM
VIII – Objeto:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
IX – Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e
Início da abertura dos envelopes:
Data: 18/02/2020
Horário: 08:30hs
Local: Av. Agenor de Souza Barreto, nº. 01, Bairro Centro - Jussari/ba
X. Dotação orçamentária:
Não exigível nessa fase do certame, face ao disposto no Decreto Municipal nº 056/2017.
XI. Prazo de Vigência da Ata de Registro XII – Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido Mínimo:
de Preços:
12(doze) meses
Não exigido
XIII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital:
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestados pelo Pregoeiro diariamente, das 08:00 às 14:00, na sede da Prefeitura Municipal, no Setor
de Licitações, na Av. Agenor de Souza Barreto, nº. 01, Bairro Centro - Jussari/ba
Pregoeiro Responsável:
RAUL ARAGÃO DE OLIVEIRA JUNIOR- Pregoeiro Oficial – Decreto 004/2017 publicada no Diário
Oficial do Município de Jussari – BA
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XIV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
14.1. Poderão participar deste Pregão, PESSOAS JURÍDICAS que atenderem a todas as exigências deste
Edital e seus anexos.
14.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:
a) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
e nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de
licitação e impedidas de contratar com o Município de Jussari;
b) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores do Município de
Jussari.
d) empresas declaradas inidôneas para contratar com o poder público.
XV – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições das Leis nº 10.520, de 17 de
julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal 068 de 25 de janeiro de 2017 e
Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014. Conforme especificações e condições constantes do
Termo de Referência - Anexo I – Especificações e Decreto Municipal 056 de 20 de Janeiro de 2017 que
dispõe sobre a implantação e regulamentação do Sistema de Registro de Preço na Administração Publica
Municipal.
XVI – CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a) por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial (preferencialmente
conforme modelo do Anexo IV), atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devidamente assinada
pelo sócio administrador da empresa, juntamente com o contrato social da empresa apresentado em
original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original.
16.2.1. O contrato social que sofreu alterações deve ser apresentado devidamente acompanhado da
última alteração. Caso a última alteração apresentada esteja com o contrato social consolidado, fica
dispensada a apresentação do contrato original.
16.2.2. Embora recomendável, não é obrigatório o reconhecimento de firma na credencial, contudo, a
assinatura aposta neste documento será confrontada com a assinatura do sócio outorgante apresentada
no contrato social. Em caso de dúvidas, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão para realização de
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diligência ou solicitar na própria sessão outro documento em original que contenha a assinatura do
outorgante, de modo a confirmar a autenticidade da assinatura. Caso não se confirme a autenticidade, o
representante legal não será credenciado e os documentos serão encaminhados à procuradoria do
município, em processo administrativo apartado, para apuração das responsabilidades.
16.2.3. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar
documento de identidade com foto, o respectivo Estatuto ou Contrato Social em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, no qual estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
16.3. Durante a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao (à) pregoeiro(a) a
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO,
separada de qualquer dos envelopes exigidos nos itens XVII e XVIII abaixo, dando ciência de que cumpre
os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo (Anexo V).
16.4. Ainda durante o credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem com ME (Micro
Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido enquadramento,
apresentando, em separado de qualquer envelope, os seguintes documentos:
a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que a mesma se enquadra nos
Termos da Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte e de
que não lhe recai nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da
Lei Complementar nº 123/06, conforme modelo constante do ANEXO VII;
16.5. Quando, por equívoco, a licitante não apresentar qualquer das declarações mencionadas nos
subitens 16.3 e 16.4 ‘a’, a omissão poderá ser sanada junto ao Pregoeiro, desde que a empresa tenha
credenciado representante para participar da sessão com amplos poderes de representação, por meio
de declaração escrita de próprio punho ou declaração oral reduzida a termo na ata da sessão, precluindo
o direito de fazê-lo caso não haja representante credenciado ou omita-se novamente.
16.6. Recebidos os envelopes, não mais serão admitidos novos licitantes.
16.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
16.8. É FACULTADO AOS INTERESSADOS O ENVIO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE
HABILITAÇÃO via postal, por portador ou por qualquer outro meio de entrega, desde que os mesmos
sejam recebidos até o horário do início da sessão, acompanhados da Declaração de Habilitação (Anexo
V), e, se for o caso, dos documentos para comprovação de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte (Anexo VII), em separado, ou seja, as mencionadas declarações deverão ser
enviadas EM UM ENVELOPE A PARTE, FORA DOS ENVELOPES de Propostas de Preços ou de Habilitação.
16.8.1 Ao optar por essa forma de participação, descrita no subitem 16.8, a licitante estará renunciando
o direito de ofertar lances assim como interpor recurso.
XVII – PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A”
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17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope pelo representante legal da empresa
identificado como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, desta forma:
AO MUNICÍPIO DE JUSSARI
A/C PREGOEIRO (A)
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO)
17.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas páginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada
pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.
17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo
com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não sendo admitidas propostas alternativas.
17.4. Apresentar o preço por item, conforme especificações do Anexo II deste edital, expressos em R$
(reais), com apenas duas casas decimais após a vírgula.
17.4.1. Prazo de garantia oferecido pelo fabricante, informações sobre a Assistência Técnica, sendo que
a mesma deve ser realizada dentro dos limites do Estado da Bahia
17.5. A PROPOSTA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DO CATÁLOGO OU PROSPECTO DE CADA
EQUIPAMENTO.
17.5.1. Caso a empresa licitante não apresente o catálogo ou prospecto do produto, o Pregoeiro poderá
solicitar a pesquisa do mesmo no site do fabricante para verificação das suas especificações. Somente
nos casos em que a verificação ficar prejudicada e houver alguma dúvida significativa quanto à
apresentação do equipamento, a proposta deverá ser desclassificada.
17.6A EMPRESA DEVE APRESENTAR A MARCA E MODELO DOS PRODUTOS.
17.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a
condição de pagamento conforme Termo de Referência não devendo por isso, computar qualquer custo
financeiro para o período de processamento das faturas.
17.8. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais,
fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
17.9. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data da apresentação da proposta.
17.10. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
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XVIII – HABILITAÇÃO – ENVELOPE B
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO, a seguinte documentação abaixo
que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original
para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, identificado da
seguinte forma:

AO MUNICÍPIO DE JUSSARI
A/C PREGOEIRO (A)
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)
18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
18.2.1. A Habilitação Jurídica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro e com objeto
compatível com a licitação;
b) em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação;
c) no caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, com carimbo do registro e autenticação;
d) no caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício,
autenticado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação;
e) em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
f) cédula de identidade do representante legal (sócio-administrador).
18.2.1.1. Em todos os casos o objeto social deverá ser compatível com as atividades a serem exercidas
no objeto desta licitação.
18.2.1.1. As empresas devem apresentar, juntamente com a documentação acima descrita, a
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, com prazo de
emissão não superior a 30 dias da data de abertura do certame.
18.2.1.1.1. A falta da certidão mencionada não constitui motivo de inabilitação da empresa
licitante, podendo o Pregoeiro estipular prazo para apresentação da mesma com o objetivo de
atestar a situação jurídica da empresa.
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18.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria
da Fazenda do Governo do Estado;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria
da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (CERTIDÃO CONJUNTA);
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos/CND.
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
18.2.3. A Qualificação Técnica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter fornecido os produtos em características, quantidade e prazo similares ao da
presente licitação, referente ao(s) lote(s) que a empresa apresentar cotação.
a.1.) Preferencialmente, os atestados deverão apresentar o reconhecimento da firma do emitente
e conter: discriminação dos produtos, com as respectivas quantidades e período da sua
realização. Deve ser assinado pela autoridade máxima do órgão ou da empresa ou por pessoa
que exerce função de chefia do órgão ou da empresa.
a.2.) Nos casos em que as informações contidas no atestado não forem suficientes para se
verificar as características do fornecimento o(a) Pregoeiro(a) poderá realizar diligência com o
objetivo de melhor instruir o processo, inclusive, com a verificação de outros documentos que
complementam ou reforcem os dados extraídos do atestado.
a.3) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente.
a.3.1) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenham
pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da
empresa proponente.

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro, Fone/Fax (73) 3624-XXXX
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000, E-mail:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4AIBGEEEEBKW63KBUHNNHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
7 de Fevereiro de 2020
10 - Ano - Nº 1735

Jussari

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

18.2.4. A Qualificação Econômico-Financeira que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pela sede da licitante dentro da validade.
18.2.5. Documentação Complementar:
a) Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal,
através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da
empresa conforme o modelo do Anexo VII.
b) Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão Federal, Estadual
ou Municipal, conforme modelo do Anexo IX deste edital;
18.3. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentada em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados
e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
18.4. Para as certidões apresentadas sem data de validade, será considerado o prazo de
30(trinta) dias a contar da data de sua expedição.
18.5. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição;
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão
negativa;
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93,
especialmente a definida no art. 81.
XIX – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
19.1. Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM
19.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das
propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo
edital;
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19.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;
19.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo o Pregoeiro negociar,
visando obter preço melhor.
19.5. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
19.6. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes para
apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos
demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
19.7. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na
impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as
melhores propostas subsequentes à de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o
máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
19.8. Apenas para efeito de registro, serão admitidos lances verbais cujos valores se situem
acima do menor valor anteriormente registrado.
19.9. O Pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado pelas
licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das
disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
19.10. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e
147/2014, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,
beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
19.10.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
19.10.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
19.10.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam
presentes à sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.
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19.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
19.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao(s) item(ns) e valor(es), decidindo
motivadamente a respeito.
19.12.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou contenham previsão de sinal ou
qualquer outra forma de antecipação de pagamento;
b) apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexequíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.
19.13. Sendo aceitável a(s) proposta(s) de menor (es) preço(s), será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, com a confirmação das suas condições
de habilitação
19.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado a proponente
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.
19.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ele adjudicado o objeto do certame.
19.16.A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora (es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, no
prazo máximo de 2( (dois) dias úteis após o encerramento deste Pregão, nova proposta escrita
acompanhada de novos preços.
19.17. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes
e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
presentes;
19.18. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da
proposta, que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos das demais licitantes.
XX – DAS IMPUGNAÇÕES
20.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade deste
Edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três)
dias úteis.
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20.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração a licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas e habilitação,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
20.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
20.4. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a realização do
certame.
XXI – DOS RECURSOS
21.1. Declarado a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente.
21.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante para recorrer da decisão do Pregoeiro
importará em decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da licitação
à licitante vencedora.
21.3. A autoridade superior do Município promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
21.4. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a
instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
21.5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
21.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XXII –HOMOLOGAÇÃO
22.1. Após declaração do licitante vencedor, e, decididos os recursos, se houver, a autoridade superior
analisará todo o processo administrativo, procedendo à homologação do mesmo, desde que confirmada
a legalidade dos atos praticados.
22.3. A homologação desta licitação não implicará direito à contratação.

XXIII -DO REGISTRO DE PREÇOS
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23.1. O Sistema de Registro de Preços –SRP - é um conjunto de procedimentos legais para o registro
formal de preço relativos á prestação, aquisição e locação de bens, para contratações futuras, realizada
por meio de uma única licitação, nas modalidades de concorrência ou pregão, em que as empresas
disponibilizam os bens e serviços a preços e prazos registrados em ata especifica para que seja realizada
a aquisição do bem e/ou a contratação à conveniência dos órgãos e entidades que integram a respectiva
ata do Sistema.
23.2.O registro formalizado na ata a ser firmada entre o Pregoeiro e as empresas que apresentarem as
propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade até 12 (doze) meses, a
partir da data de sua assinatura, considerando a disciplina do art.11º, do Decreto Municipal nº
056/2017.
23.3.Durante o prazo de validade do Registro de Preços, as Secretarias Municipais não ficarão
obrigadas a adquirir todos os itens deste pregão, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde
que obedecida à legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do Registro à
preferência em igualdade de condições.
23.4.O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
Registro de Preços quando o Pregoeiro optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço
cotado neste for igual ao registrado.
23.5.O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com
a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão
considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.
23.6.Caso seja constatado, que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de mercado,
o gerenciador solicitará ao fornecedor, redução do preço registrado, de forma a adequá-los aos níveis
definidos no subitem anterior.
23.7.Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e o
gerenciador da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
23.8. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o
gerenciador procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios.
XXIV - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
24.1. Depois de homologado o resultado desta licitação, o Município de Jussari , através do Pregoeiro,
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará o(s)
interessado(s) para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
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24.2. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a contratação com o(s) fornecedor(es)
registrado(s) será formalizada pelo órgão interessado, por meio de Contrato, conforme disposto no art.
62, da Lei nº 8.666/93.
24.3. As convocações para assinatura da Ata de Registro de Preços de que tratam os itens anteriores
deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
comunicação formal, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64,
da Lei federal nº 8.666/93.
24.4. A Ata de Registro de Preço terá vigência pelo prazo até 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura da respectiva ata, a partir da data de sua assinatura, considerando a disciplina no Decreto
Municipal nº 056/2017, permitindo sua prorrogação legal.
XXV - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
25.1.A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo
65 da Lei n.º 8.666, de 1993.
25.2.O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
25.3.Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
25.3.1.Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
25.3.2.Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
25.3.3.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
25.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornece
dor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
25.4.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
25.4.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
25.5.Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro, Fone/Fax (73) 3624-XXXX
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000, E-mail:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4AIBGEEEEBKW63KBUHNNHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
7 de Fevereiro de 2020
16 - Ano - Nº 1735

Jussari

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

25.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições
XXVI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
26.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
26.1.1.Pelo Órgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
26.1.1.1. A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
26.1.1.2.A(s) detentora(s) não cumprir(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
26.1.1.3.A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei
Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
26.1.1.4.Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
26.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
26.1.1.6.Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
26.1.2.Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
26.2. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida ao
Órgão Gerenciador, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
26.3. - Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao
Registro de Preços.
26.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
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26.5.Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente ao Órgão
Gerenciador , qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis
necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.
XXVII – DA CONTRATAÇÃO
27.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o município e a licitante
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste
Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta da licitante vencedora.
27.2. O setor responsável convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que
deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento
da convocação.
27.3. O prazo estipulado no subitem 27.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pelo município.
27.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições
estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de
classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora.
27.5. O contrato vigerá da data de assinatura até 31 de dezembro do corrente ano ou com a entrega
total dos produtos, o que ocorrer primeiro.
27.6. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e favorecido
das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, que se sagrarem vencedoras do certame e que
contenham alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
27.6.1. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 86, sendo
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do
direito de preferência.
27.6.2. Na hipótese da não contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
27.6.3. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas as
condições de habilitação.
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27.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração,
ou;
b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
27.8. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital.
27.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
27.10. A contratada deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato.
XXVIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
28.1.O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês, até
o 15º dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente
atestada pelo departamento responsável.
28.2.A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
28.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou
em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias
à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação,
devidamente regularizada.
28.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
28.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.
28.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhista.
28.7. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará
a fluir após a sua reapresentação.
XXIX – REAJUSTAMENTO/REVISAO

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro, Fone/Fax (73) 3624-XXXX
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000, E-mail:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4AIBGEEEEBKW63KBUHNNHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussari

Sexta-feira
7 de Fevereiro de 2020
19 - Ano - Nº 1735

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

29.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
29.2. Permitir-se-á revisão para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, II, d – Lei
8.666/93.
29.3. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar
de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da
solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em
empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
XXX– DA FISCALIZAÇÃO E DA ENTREGA DO OBJETO
30.1. A forma de fornecimento será parcelada, conforme as solicitações emitidas pelas Secretarias
Requisitantes;
30.2. O fornecimento dos produtos será acompanhado, fiscalizado e atestado por servidor designado
pelas Secretarias Municipais, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições
decorrentes deste instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas
observadas como prevê o Artigo 67, da Lei 8.666/93.
XXXI – DAS SANÇÕES
31.1. A recusa sem justificativa aceita pela Administração em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pelo Contratante caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas e a
empresa será considerada inadimplente, sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do
serviço a ser contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com o município, pelo prazo de 02
(dois) anos.
31.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às multas e
penalidades descritas da Minuta do Contrato, Anexo IV, deste edital;
XXXII – DA RESCISÃO
32.1. A inexecução deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas
nas Leis nº 8666/93 e 10.520/02.
32.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
32.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
XXXIII - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
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33.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas,
poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo
de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.
33.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.
33.3.As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimento licitatório.
XXXIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
34.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
34.2. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação;
34.3. Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva responsabilidade da
empresa a ser contratada.
34.4. É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
34.5. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições
deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
34.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes
da documentação e proposta, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão e que não
comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
34.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a segurança da contratação.
34.8. Fica entendido que o Edital – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
0030/2020e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer informação contida em
um documento e omitida no outro, será considerada.
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34.9. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
34.10. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
34.11. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:
i) Anexo I -Termo de Referencia/Especificações dos produtos.
j) Anexo II- Proposta de Preços;
k) Anexo III – Modelo da Ata de Registro de Preço
l) Anexo IV- Minuta do Contrato;
m) Anexo V - Modelo de Credencial;
n) Anexo VI- Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação;
o) Anexo VIII - Declaração da Inexistência de Menor no Quadro da Empresa.
p) Anexo VIII - Declaração de Enquadramento com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
q) Anexo IX - Modelo de declaração de idoneidade.
34.11. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca da
Contratante, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
34.12. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em
especial as Leis Federais nº 10.520/2002 e, subsidiariamente a nº 8.666/93.
Jussari - BA, 06 de FEVEREIRO de 2020.

RAUL ARAGÃO DE OLIVEIRA JUNIOR
Pregoeiro Oficial – Decreto 04/2017
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, de acordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência.
ITEM

1.

2.

ESPECIFICAÇÃO

UND.

Notebook Tipo I
UND
Processador: de ultima geração com no mínimo 2 núcleos,
velocidade do clock de 2.0ghz e com cache no mínimo de 3MB;
Memória: de 4GB DDR3L 1600MHz SDRAM,TECLADO
NUMERICO, podendo expandir até 16GB; Tela: de no mínimo 14"
com resolução de 1366 x 768 LED; HD: no mínimo 500GB SATA
e rotação de 5400RPM; Portas de conexões: 2x USB 2.0, 1x USB
3.0, 1x D-Sub, 1x HDMI. 1x entrada de áudio estéreo e 1x para
microfone, 1x rj-45/ethernet 10/100/1000 Mbps; placa de rede
wireless 802.11 b/g/n, rede sem fio bluetooth 4.0;Com leitor de
cartões SD/Multimídia 4 em 1 SD/ SDHC/ SDXC/ MMC; Placa de
vídeo: Intergrada dedicada de 64-bit com clock de pelo menos
300Mhz ou superior. Bateria: de no mínimo 3 celulas de 2200
mAh; Webcam: de HD 720p; Com teclado ABNT2; Touchpad com
botões direito/esquerdo; Peso de no máximo 1,80 kg; Sistema
operacional: Windows 10 Versão Profissional (Pro) 64Bits. Com
cabos, manuais e fonte de alimentação original inclusos.
Notebook Tipo II
UND
Processador: de ultima geração com no mínimo 2 núcleos,
velocidade de pelo menos 2.0ghz e com cache no mínimo de
3MB; Memória: de 4GB DDR3L MHz SDRAM, com expansão de
até 16GB; Tela: de no mínimo 14" com resolução de 1366 x 768
LED; TECLADO NUMERICO,HD: no mínimo 1TB SATA e rotação
de 5400RPM; Portas de conexões: 2 x USB 3.0, 1 x USB2.0, 1 x
HDMI, 1x VGA, 1 fone de ouvido, unidade DVD+/-RW com
velocidade de 8 x 8.9 mm; 1 entrada de áudio estéreo, 1x rj45/ethernet 10/100/1000 Mbps; placa de rede wireless 802.11
b/g/n, rede sem fio bluetooth 4.0;Com leitor de cartões
SD/Multimídia 3 em 1 SD/ SDHC/ SDXC; Placa de vídeo:
Intergrada dedicada de 64-bit com clock de pelo menos 300Mhz
ou superior; Bateria: de no mínimo 4 celulas 2500 mAh;
Webcam: integrada de HD 720p; Com teclado ABNT2; Touchpad
com botões direito/esquerdo; Peso de no máximo 2.100 kg;
Sistema operacional: Windows10 Versão Profissional (Pro)
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64Bits. Com cabos, manuais e fonte de alimentação original
inclusos.
Computador completo 1

3.

4.

5.

Computador completo, com monitor de no mínimo 19,5
polegadas, LED, slim, processador Intel Core I5 (ou superior) - 5ª
geração (ou superior), com no mínimo 4 GB de memória RAM
DDR4, unidade de disco rígido (HD) Sata com no mínimo 1TB, no UND
mínimo 2 portas frontais USB, no mínimo 2 portas traseira, RJ45, HDMI, gravador de DVD, saída para fone de ouvido e
microfone frontal e traseira, teclado com entrada USB, mouse
óptico com entrada USB, headset com microfone USB
compatível, acompanha web cam, sistema operacional Windows
10 Professional 64 bits, Garantia mínima: 2 anos on site.
Notebook Tipo III
Processador: de ultima geração com no mínimo 2 núcleos,
velocidade do clock de 3.0ghz e com cache no mínimo de 4MB;
Memória: de 16GB DDR3L MHz SDRAM; Tela: de no mínimo
15,6" com resolução de 1366 x 768 LED; HD: no mínimo 1TB
SATA e rotação de 5400RPM; Portas de conexões: 1x USB 3.0, 2 x
USB 2.0, 1 x HDMI, 1x VGA, 1 fone de ouvido, unidade DVD+/-RW
com velocidade de 8 x 8.9 mm; 1 entrada de áudio estéreo, 1x rj45/ethernet 10/100/1000 Mbps; placa de rede wireless 802.11 UND
b/g/n, rede sem fio bluetooth 4.0;Com leitor de cartões
SD/Multimídia 3 em 1 SD/ SDHC/ SDXC; Placa de vídeo: de pelo
menos 2GB dedicada de 64-bit DDR3 e com clock de 1800Mhz.;
Bateria: de no mínimo 4 celulas de 2500 mAh; Webcam: de
integrada de no mínimo HD 720p; Com teclado ABNT2 com num
Lock; Touchpad com botões direito/esquerdo; Peso de no
máximo 2.400 kg Sistema operacional: Windows 10 Versão
Profissional (Pro) 64Bits. Com cabos, manuais e fonte de
alimentação original inclusos.
COMPUTADOR COMPLETO II
ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE
PRODUÇÃO PELO FABRICANTE DESKTOP COM PROCESSADOR
NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR, POSSUIR
1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08
( OITO) GIGABYTES, EM 02 ( DOIS ) MÓDULOS INDÊNTICOS DE
UND
04( QUATRO ) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133
MHZ OU SUPERIOR OPERANDO EM MODALIDADE DUAL
CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX,
MICRIATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADÕES
ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO
WWW.FORMAFACTORS.ORG, ORGANIMSO QUE DEFINE OS
PADRÕES EXISTENTES, POSSUIR PELO MENOS 01 ( UM ) SLOT
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PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR, POSSUIR SISTEMA DE
DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR
INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTDARO DE VÍDEO
INTEGRADO DEVERÁ SER NO MINÍMO DE 01 ( UM ) GIGABYTE
DE MEMÓRIA , POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX
10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR
NO MINIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS
01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLEY PORT OU
DVI;UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD,
DVD ROM, TECLADO USB ABNT 2, 107 TECLAS ( COM FIO ) E
MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL ( COM FIO) MONITOR
DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) INTERFACES DE
REDE 10/100/1000 E WIFI PDRÃO IEEE 802.11 B/G/N;
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO ( 64 BITS ); FONTE
COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO
EXIGIDA NO ITEM;GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO
FUNCIONAR NA VERTICAL ORIZONTAL; TODOS OS
EQUIPAMENTOS OFERTADOS ( GABINETE, TECLADO, MOUSE E
MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRASA DAS
CORES BRENCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO
PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO
DEVERÃO SER NOVOS , SEM USO REFORMA OU
RECONDICIONAMENTO;
GARANTIA DE 12 MESESS.
NOTEBOOK IV

6.

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO
PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)
COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU
SIMILAR ; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200;UNIDADE COMBINADA DE
GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM;MEMORIA RAM DE 08
(OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04
(QUATRO) GIGABYTES CADA,DO TIPO SDRAM4 DDR4 2.133 OU
UND
SUPERIR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS
WIDESCREEN,SUPOERTAR RESOLUÇÃO 1.600X900 PIXELS;
TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUA
PORTUGUESA , INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS
POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT 2: MOUSE TOUCHPAD
COM 02 (DOIS) BOTOÕES INTEGRADOS S: MOUSE OPTICO COM
CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES
DE REDE 10/100/100 CONETCOR RJ 45 FÊMEA E WIFI PADRÃO
IEEE 802.11ª/B/G/N; SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10
PRO ( 64 BITS ) BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE
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LÍTION COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS FONTE EXTERNA
AUTOMATICA COMPAÍVEL CO O ITEM : POSSUIR INTERFACES
USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA)
VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD ( 1080P)
DEVER´VIR
ACOMPANHADO
PARA
TRANSPORTE
E
ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPEMENTO
DEVEÁ SER NOVO , SEM USO , REFORMA OU
RECONDIXIONAMENTO ; GARANTIA DE 12 MESES
Impressora Laser 1
Especificações:
- Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico
- Resolução da Impressora: Menos de 10 segundos
- Capacidade de Memória: 1MB
- Conexão: USB 2.0
- Gramatura do Papel: 65 a 105g
- Tipo de Pepel Suportado: Papel Simples e Reciclado
- Velocidade de Impressão: até 20 páginas por minuto
- Tempo da primeira impressão: Menos de 10 segundos
- Voltagem: 110V
- Dimensões aprox. do produto: 340 x 238 x 189 mm

7.

Capacidade da Bandeja:
- Entrada: até 150 folhas de papel comum com 80g
- Saída: até 50 folhas de papel comum com 80g
Tamanho do Papel Suportado:
- A4, Carta, Legal, Folio, A5, B5
- Executivo, CxL 148 a 355.6mm x 148 a 216mm
Suprimentos:
- TN-1060: Cartucho de Toner Preto para 1.000 páginas
- DR-1060: Unidade de Imagem para 12.000 páginas
Conteúdo da Embalagem:
- 01 Impressora Brother
- 01 Toner Preto TN1060
- 01 Cilindro DR1060
- CD de Instalação
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- Guia de Configuração
- Cabo de Força

Impressora Laser 2
Especificações:
- Funções: Imprimir, copiar, digitalizar
- Admite multtarefas
- Conectividade: Porta USB 2.0
Impressão
- Velocidade de impressão (preto e branco): até 21 ppm
8.

- Primeira página impressa : Preto e Branco: Até 9,5 segundas

UND

04

- Ciclo de Trabalho (mensal, A4) Até 8.000, paginas
- Volume mensal de páginas : 250 até 2.000
- Tecnologia de impressão: laser
- Qualidade de impressão preto: Até 600x600 dpi
- Idiomas de impressão : PCLm/PCLmS
- Monitor Led
- Veloscidade do processor: 600 MHz
Impressora Laser 3
Características:

9.

Especificações:
Impressão:
- Velocidade de impressão (preto): Normal:Até 18 ppm
UND
- Primeira página impressa (pronta): Preto:Até 8,5 segundos
- Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 x 2 dpi
(saída efetiva 1200 dpi)
- Ciclo de trabalho (mensal, carta): Até 5000 páginas (O ciclo de
trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês
de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da
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10.

11.

robustez do produto em relação a outros dispositivos LaserJet
ou Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de
impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou
grupos conectados. )
- Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 5000 páginas
Tecnologia de impressão:
- Laser
- Velocidade do processador: 266 Mhz
Conectividade:
- Recurso ePrint
Recurso de impressão móvel:
- ePrint, Apple AirPrint™, wireless directprinting
Conectividade, padrão:
- 1 USB 2.0 de alta velocidade
- 1 WiFi 802.11b/g/n
IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA Tipo: tanque de
tinta; Ciclo Mensal Mínimo (páginas): 4.500 páginas em preto e
7.500 páginas coloridas Impressão: Automático; Conexão: USB e
Wi-fi. Tamanho de página: Mínimo A4

UND

20

Tablet Tipo II: com tela capacitiva sensível ao toque, com
sistema operacional android versão 5.0 ou superior; Com
processador com 8 núcleos com frequência de 1,9 GHz + 1.3 Ghz
e memória RAM padrão de 3GB; 32Gb de memória interna e
suporte para cartão de memória tipo micro sd, podendo
suportar até 128GB; tela do tipo amoled com 9,7" com resolução
de 2048 x 1536 (QXGA), suporte a rede sem fio 802.11b/g/n,
entrada de cartão nano SIM (4FF) para conexões 2G GSM (GSM
900, GSM 850, DCS 1800, PCS1900), 3G WCDMA ( B4 (AWS), B1
(2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900)) e 4G LTE FDD (B28
(700),B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 UND
(2600), B17 (700)); GSM com frequência de
850/900/1800/1900 MHz e de dados 850/900/1900/2100
MHz.; A-GPS com suporte a GLONASS; Com bluetooth 4.1 (A2DP,
AVRCP, HSP, DI, HFP, HID, HOGP, MAP OPP, PAN e PBAP); Wi-Fi
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40; Suporta documento como: Pdf,
Doc, Docx,Pps, Ppt Xls e Xlsx, também suporta formatos de áudio
como: MP3,WAV,WMA,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,IMY,RTTTL
RTX,OTA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF e MXMF; e vídeos
como: MKV, WMV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, ASF
WEBM, AVI e FLV. Câmera frontal VGA de 2.1 Megapixels e
câmera traseira com 8 Megapixels; uma conexão micro

20
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usb, entrada para fones de ouvido (Conexão 3.5mm estéreo
padrão P2); fonte externa bivolt e com bateria lítio de pelo
menos 5.800mAh.Com cabos e manuais inclusos

12.

13.

14.

15.

Impressora laser 4
Especificações TECNOLOGIA DE laserxIMPRESSÃO Memória
padrão: 32 MBxMEMÓRIA Memória máxima: 32 MBx 1 porta
USB 2.0 de alta velocidade;xCONECTIVIDADE 1 porta para rede
Ethernet 10/100x CARACTERISTICAS GERAIS Cap. entrada
máxima (folhas): 250; -x Ciclo mensal (páginas): 8000;x
Envelopes (C5, DL, B5) : sim;x Impressão frente e verso: sim
Automáticox Linguagem padrão: Host / PCL5e; -x Papel A4 (210
x 297 mm): sim; -x Papel A5 (148 x 210 mm): sim; -x Papel
carta (216 x 279 mm): sim; -x Papel executivo: sim; -x Papel
Ofício 2 (216 x 330 mm): Simx Papel Ofício 9 (215 x 315 mm):
Sim;x Resolução (dpi): até 600 x 600; -x Velocidade de
impressão preto (ppm): 25;x Primeira página impressa (pronto)
- Preto: Até 7 segundosx Saída: Escaninho de saída para 100
folhasx Alimentação: Voltagem de entrada 110 a 127 VCA (+/10%), 60 Hzx (+/-2 Hz). DECLARAÇÕES Serão feitas diligencias
ao site do fabricante, com objetivo dex analisar a
compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta
com as demais características solicitadas em edital, inclusive
marca, modelo, autonomia e opcionais. GARANTIA Assistência
Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizadax dentro do
estado, com pelo menos 03 (tres) anos de garantia do fabricante,
para todos componentes e peças
MemoriaRam
Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM
- Capacidade: 8GB
- Aceleração: DDR3 1866
- Cas Latência: 10
- Tensão: 1.5V
HD Externo
Componentes Especificações - USB 2.0;xConexões Capacidade
de 1 TBxarmazenamento Velocidade de 480 Mbps
(máx.);xTransferência de Dados 5400 RPMxVelocidade de
Rotação Windows 2000 Pro / XP / Vista/7/8 ou Mac OS X
10.4.8 ou superior;xRequisitos do Sistema Via porta
USBxAlimentação
Projetor multimidia
- 3LCDxTecnologia - mínima 2700 ANSI lumensxLuminosidade
(brilho) - mínima de 2000:1xTaxa de Contraste - mínima XGA
(1024 x 768)xResolução nativa - mínima 4:3xAspecto - mínima
VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA.xResolução Suportada - teto/
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frontal/traseiroxMétodo de Projeção -Tipo: ManualxLentes FN : 1,58 - 1,72x - 16,9 - 20,28mm (mínimo)xFoco - 1.0 - 1.2
ÓticoxZoom Lâmpada - Lâmpada com o mínimo de 200
(duzentos) W UHE, com vida útilx mínima de 4000 (quatro mil
horas) horas alto brilho e 5000 (cinco mil horas) em modo ECO.;
- Possuir mecanismo de resfriamento para a proteção da
lâmpada,x permitindo que o projetor possa ser desligado
imediatamente sem a necessidade de espera para ventilação.
Projeção - Projeção: mínima ajustável de 30 (trinta) até 300
(trezentas)x polegadas na diagonal; - Distância de projeção:
0,9m a 7m;x - Correção Keystone horizontal e vertical, ou
automática (mínimo +-x 30º). - mínima 24 bit, 16.7
MilhõesxReprodução de Cor - mínima NTSC, NTCS 4.43, PAL- M,
PAL-N, PAL-60, SECAMxCompatibilidade de Vídeo Painel de
Controle - Deverá possuir painel de controle com ajustes na tela
através dex painel no corpo do projetor e controle remoto; Controle remoto com funções mínimas: power, ajustes,
congelar,x zoom digital, pg up/down. Interfaces/Áudio/Rede Conexão com computadores (PC e Mac);x - entradas (mínimo): 1
interface VGA, 1 interface RGB, 1 interface dex Composite Video
RCA, 1 interface S-Video; 1 interface HDMI, - Conexão USB; Saídas: VGA - Retorno para Monitor (não serão aceitosx
adaptadores), - Deverá operar em rede de 100 a 240ac (bivolt),
50/60Hz comxAlimentação Elétrica chaveamento automático; não superior a 4 quilos.xPeso Softwares e Opcionais inclusos Deve acompanhar cada projetor (mínimo):x Manuais de
instalação e do usuário em português;x Cabo de alimentação
mínimo 1,5m, em conformidade com a Normax ABNT NBR
14.136:2002 (novo padrão brasileiro), com o fornecimento de
adaptador para possibilitar a ligação do estabilizador na rede
elétrica com padrão antigo de tomadas (NEMA 5/15 tripolares
2P+T); Cabo VGA;x CD com drivers e arquivos de configuração e
licenças de uso casox sejam necessárias; Maleta para
acomodação adequada e transporte do equipamento;x Capa de
proteção da lente;x Controle Remoto.x - Ser compatível com
Microsoft Windows XP e sistemas superiores.x Garantia Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses para todo ox
equipamento e 90 (noventa) dias para lâmpadas; - Modalidade
de atendimento a chamados: on-site, em dias úteis, nox período
entre 8h e 18h, 10 x 5 (10 horas por dia, 5 dias por semana); - O
licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos dax
garantia adicional oferecida pelo fabricante.
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16.

17.

18.

Monitor LED Especificações Tela 100% plana de
UND
LEDxTecnologia Tamanho mínimo de 21,5", proporção
16:9xTamanho Brilho brilho de 250 cd/m2, relação de
contraste estático de 1.000x Controle digital de brilho,
contraste, posicionamento vertical ex posicionamento horizontal
16,2 Milhões de cores e tempo de resposta de 5 ms;xCores
mínima de 1920x1080 pixels a 60 Hz;xResolução máximo de
0.290 mm;xDot Pich mínimo 160 graus (vertical) e 170 graus
(horizontal);xÂngulos de visão típicos Conector padrão VGA
(DB-15), DVI-D ou Display Port.xInterface Certificação
Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de
economia dex energia EPEAT no mínimo na categoria Gold;
certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão
credenciadox pelo INMETRO ou similar internacional; Deverá
ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 oux
equivalente; Estar em conformidade com a norma TCO'03 ou
posterior e Energy Star 5.0;x O monitor deverá possuir um
conector de encaixe pra o kit de segurançaxSegurança do tipo
kensington sem adaptações; Fonte de Alimentação interna para
corrente alternada com tensões dexFonte de alimentação
entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste
automático; Deverá possuir um cabo de conexão VGA, um cabo
de conexão DisplayportxCabos ou HDMI ou superior e um cabo
de alimentação; Outros Regulagem de inclinação e ajuste de
altura de no mínimo 10mm original dox fabricante do
equipamento Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a
solução glare (brilhante oux polida) ou adesivos antireflexivos;
com botões para ligar/desligar e de controle digitais (Menu
OSD);x
Pen driver
Especificações:
- Capacidade: 8Gb
- Não há necessidade de alimentação externa
- Taxa de transferência dos arquivos: Leitura: até 13MB/seg. /
Gravação: até 5MB/seg
- Durabilidade dos dados: acima de 10 anos
- Interface USB 2.0 de alta velocidade
- Kernel 2.4 ou superiores
Mouse com fio Óptico
Especificações:
- Tecnologia: Óptico
- Conexão com computador: usb
- Botões: 3
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- Sistema Plugand Play
- 3D Wheel botão de rolagem
- Resolução (dpi): 800 dpi

19.

20.

21.

Teclado Multimídia
UND
Especificações:
- Teclado layout padrão ABNT II
- Toque suave
- Teclas de atalho de internet/multimídia/sistema
- Cor: Preto e Prata
- Conexão com computador: PS/2
- Idioma padrão: Português (Brasil)
RoteadorWireless N
UND
Especificações:
Hardware:
- Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN
10/100Mbps
- Botões: Botão Liga/Desliga o Wireless, Botão Liga/Desliga
WPS, Botão Liga/Desliga para energia
- Fonte de alimentação externa: 9VDC / 0.6A
- Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Antena: Três (3) antenas Onidirecionais Destacáveis de 3dBi
- Dimensões (L X C X A): 200 x 140 x 28mm (7,9 x 5,5 x 1,2 pol)
Wireless:
- Frenquência: 2,4 a 2,4835 GHz
- Taxa de sinal: 11n: Até 300Mbps (dinâmico) / 11g: Até 54Mbps
(dinâmico) / 11b: Até 11Mbps (dinâmico)
- EIRP: <20dBm(EIRP)
- Funções Wireless: Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS,
WMM, Estatísticas
- Segurança Wireless: WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2PSK 64/128/152 bits
Software:
- Tipo de WAN: IP dinâmico, IP
estático, PPPoE, PPTP/L2TP, BigPond
- DHCP Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de
Endereços
- Qualidade do Serviço: WMM, Controle de largura de banda
-Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP
Switch de 8 portas
Especificações:
Hardware:
- Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
| CSMA/CD
- Interface: 8 portas RJ45 10/100/Mbps | Auto Negociação /
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22.

23.

24.

AUTO MDI / MDIX
- Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz
- Taxa de Dados: 10/100Mbps atHalf Duplex | 20/200Mbps
atFull Duplex
- Indicador LED: Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Switch de 24 portas
Especificações:
- Topologia: star
- Protocolo: CSMA/CD
- Números de portas: 24 10/100 Mb/s auto negociação
- Interface: RJ45
- LED indicador: Power, Link/Act, 100 Mb/s
- Método de transferência: Store-and-forward
- Instrução MAC Address: instrução automática, update
automático
- Cor: cinza chumbo
- Tensão de entrada: 100 – 240 V 50/60 Hz 0,6 A
- Dimensões: 180/440/44 mm (Prof/Larg/Alt)

UND

Filtro de quadros e taxa de avanço:
- 10 Mb/s: 14800 pps
- 100 Mb/s: 148800 ppsCabos compatíveis:
- 10 Base-T: UTP categoria 3, 4 e 5 (máximo 100m)
- EIA/TIA-568 100Ú STP (máximo 100m)
- 100 Base-TX: UTP categoria 5 e 5e (máximo 100m)
- EIA/TIA-568 100Ú STP (máximo 100m)
Taxa de transferência:
- Ethernet: 10 Mb/s (Half-Duplex), 20 Mb/s (Full Duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (Half duplex), 200 Mb/s (Full Duplex)
Cabo Lan
caixa
Especificações:
- Conecta equipamentos em uma rede
- Homologado pela Anatel
- Extensão do cabo: 305 m
- Marcação metro a metro
- Padronização dos fios: 24AWG
- Pares entrelaçados: 4prs.
- Material da capa do cabo: PVC
- Tipo do condutor: Sólido
- Verificado por ISO/IEC 11801 e TIA/EIA 568B
- Impedância: 100 _
No-break
UND
Especificações técnicas:
- 6x Tomadas de saída
- Porta Fusível
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25.

26.

27.

- Cabo de rede elétrica
- Potência: 1200VA
- Voltagem: Monovolt 127V
- Tensão de entrada: 127V
- Tensão de saída: 115V
No-Break
Especificações:
- Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V
- Potência: 600VA
- Filtro de linha
- Estabilizador interno
- DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de
rede elétrica)
-BatterySaver: evita o consumo desnecessário da carga da
bateria, preservando a sua vida útil
- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o
nobreak desligado
- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria
mesmo com níveis muito baixos de carga
- Interativo - regulação on-line
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)
Estabilizador
Especificações:
- Microprocessado:
- Tensão: Monovolt 127V
- Potencia: 300VA
- Tomadas: 04
- Botão: Chave Liga / Desliga
- Certificado: NBR 14373:2006 Proteções:
- Contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica;
- Contra subtensão e sobretensão com desligamento e rearme
automático;
- Contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento
automático;
Proteções: - Contra surtos de tensão provenientes da rede
elétrica; - Contra subtensão e sobretensão com desligamento e
rearme automático; - Contra sobrecarga e sobreaquecimento
com desligamento automático.
Conector RJ-45
Especificações:
- Tipo de Conector: RJ-45
- Tipo de Cabo Utilizado: U/UTP
- Temperatura de Armazenamento:- 40ºC a +70ºC
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- Temperatura de Operação -10ºC a +60ºC
- Cor: Transparente

Scanner

28.

Características técnicas mínimas obrigatórias, Interface em
português, possui capacidade de digitalização interativa, UND
entendida como o processo de captura de imagens em que o
mesmo usuário efetue a digitalização, controle de qualidade e
armazenamento de imagem, possibilitando , no mínimo, do tipo
TIFF Grupo IV, TIFF Descompactado, DJVU, JPG, BMP, PDF (
PESQUISÁVEL). Equipado com Alimentador Automático de
Documentos ADF, com capacidade mínima para 50 folhas. Possuir
,Capacidade de visualização de múltiplas páginas de um
documento, Possuir funcionalidade de visualização de imagens de
recursos zoom, rotação, inversão de imagens, sistema operacional
Windows. Divisão da imagem em linhas colunas, Controle de
qualidade durante e após a digitalização. Tipo de digitalização:
simplex e duplex ( frente e verso numa única passagem) .
Tamanho mínimo do documento (ADF) 216x 355 mm, Velocidade
de digitalização mínima 40 paginas por minuto e 80 imagens por
minuto. Resolução ótica mínima : 600 x 600 dpi. Resolução
mínima de saída 100 a 600 dpi (inclusive) Opção de interface USB
2.0 ou SCSI II, Com cabos ou placas inclusos, Software necessários
inclusos de reconhecimento de caracteres ( OCR ) em porutgueês
e com suporte inegral para língua portuguesa(reconhecimento de
caracteres especiais com Ç, ã,õ, etc) Software de tratamento de
imagens com funções básicas (ajuste de tonalidades brilho,
contraste, etc) O software deve gerar imagens do tipo TIFF, JPEG,
RTF E PDF, sendo este ultimo pesquisável, todos compatíveis com
Windows XP, ou superior. O OCR deve reconhecer textos
sobrescritos subscritos e letras maiúsculas , Os resultados do
reconhecimento podem ser enviados para outro aplicativo por
exemplo ( MS WORD , MS EXCEL) sem sava-los no disco, ou salvos
nos formatos TXT, DOC, XLS, RTF, podem também ser salvos no
formato HTML, incluindo a utilização de CSS( cascading Style
Sheets), Tensão de alimentação automática 110/220V ,
Acompanhados de todos os acessórios ao seu funcionamento
dentre eles cabos, manuais e documentação, em português ou
ingês. Prazo de atendimento ao chamado técnico não superior a
24 (vinte e quatro horas) prazo de solução não superior a 48(
quarenta e oito) horas , Repasse de conhecimento de como operar
o equipamento e seus softwares , o período de garantia técnica no
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mínimo 12 (doze ) meses será contado a partir da data da emissão
do Termo de Recebimento Definitivo.

Obs: O QUANTITATIVO DESTINA-SE ÀS DEMANDAS DO ÓRGAO GERENCIADOR DO SRP,
REPRESENTANDO, NESSE CERTAME, PELAS SEGUINTES SECRETARIAS MUNICIPAIS: GABINETE DO
PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL ,EDUCAÇÃO E SAÚDE .
2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
Os produtos acima não necessários para o desenvolvimento regular das atividades administrativas e
institucionais dos diversos setores que integram as Secretarias Municipais. Trata-se de necessidade de
primeira ordem para garantia das condições mínimas de trabalho dos servidores no exercício de suas
funções laborativas e de atendimento à população.
3. DAS AMOSTRAS:
A critério do(a) Pregoeiro(a), durante a classificação das propostas, poderão ser solicitadas aos
licitantes classificados em primeiro lugar, apresentação de amostras dos itens descritos neste Termo de
Referência.
Nesses casos, o(s) licitante(s) vencedor(es) de cada item ou lote se obriga(m) a encaminhar amostra
do material cotado, identificando corretamente cada produto (referente ao item do Termo de
Referência) apresentado, contendo a descrição do material, indicações, precauções, validade, cuidados,
fabricante/fornecedor e instruções de uso e conservação, num prazo de até 05 (cinco) dias úteis
contados do recebimento da notificação.
4. DO FORNECIMENTO
4.1. O fornecimento dos produtos ocorrerá parceladamente, de acordo às necessidades das
Secretarias interessadas, em local indicado na Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de
5(cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma.
4.1.1. A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as
quantidades e datas de entregas futuras dos produtos licitados.
4.2. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos
produtos.
4.3. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações, sem
ônus para a Administração Pública.
5. DO PAGAMENTO:
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5.1. O pagamento à contratada será efetuado em até 30(trinta) dias após cada entrega dos produtos
licitados, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo departamento
responsável.
5.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de
Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pela chefe do Poder Executivo,
para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos
bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
5.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.
5.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.
5.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhista.
5.7. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará
a fluir após a sua reapresentação.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
I - Constituem obrigações da contratada:
a) Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta
vencedora, bem como do Edital e seus Anexos e Termo de Referencia e Ata de Registro de Preço,
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito ao(aos) fiscal(is) do contrato indicados pelo Contratante qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
7.1.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO
POR ITEM observadas as especificações referenciais dos produtos.
8. DA VIGÊNCIA DA ATA
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8.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
8.2. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida
revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeiro inicial da ata, nos termos
da legislação que rege a matéria.
8.3. O preço registrado e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) serão divulgados no Diário
Oficial do Município e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1. As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre o Município, por meio das
secretarias requisitantes, e a(s) proponente(s) vencedora(s) serão formalizadas por meio de
termo contratual, observando as condições estabelecidas neste Instrumento, legislação vigente
e na proposta vencedora.
10. DO REGISTRO DOS PREÇOS
10.1.
Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
10.2.
No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço.
Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo
Governo Federal.
10.3.
Sendo julgada procedente a revisão será mantido o mesmo percentual diferencial entre
os preços de mercado e os propostos pela licitante à época da realização deste certame
licitatório.
10.4.
A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 30
(trinta) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº.
REPRESENTANTE LEGAL:
TEL: (xx)

ITEM

FAX: (xx)

E-mail

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID

QTE

MARCA
VALOR
/MODE
UNITÁRIO
LO

VALOR
TOTAL

_
Valor Total Global : R$..........(...............)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$.........(.................................................................................)
Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a entrega dos
produtos.
VALIDADE DA PROPOSTA:
Assinatura do Representante Legal
CARIMBO DO CNPJ
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ANEXO III - MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pelo presente instrumento, o município de Jussari, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizada na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro–Jussari – Bahia, CEP 45.545-000, Sala de
Reuniões do Departamento de Licitação, Jussari - Bahia, neste ato representada pelo Pregoeiro Oficial,
Raul Aragão Oliveira Junior, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº
10.520/2002, Municipal nº 056/2017 de 20 de Janeiro 2017 e as demais normas legais aplicáveis, de
acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM publicada no DOM
nº.30/01/2017, e Jornal Correio da Bahia, transcurso o prazo para interposição de recursos e a
necessária homologação, a(s) empresa(s) abaixo citadas, doravante denominada(s) Fornecedor(es),
firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS .
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020, conforme tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA : ......................................................... Pessoa Jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF Nº........., localizada no endereço,.......................................,telefone............,
neste ato representada pelo Sr. ____________________, inscrito no CPF nº _______________,
portador do RG nº ____________, residente e domiciliado .............

ITE
M

UND.

QUANT

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALO
VALOR
R
UNITARIO TOTA
L

01
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por meio do
Pregoeiro Oficial, nos termos do Decreto Municipal nº 056/2017 e demais legislações
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vigentes, autorização para fornecimento dos produtos para serem atendidos, de acordo com o
Edital de Licitação que faz parte integrante da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser
assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos produtos,
objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para
iniciar a realização do fornecimento.
3.5. A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se
for o caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.
3.6. O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de
total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do Pregão Presencial
001/2017, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as
cláusulas da presente Ata.
3.6. O Município de Jussari não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês,
até o 15º dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da(s) nota(s)
fiscal(is) devidamente atestada(s) pelo departamento responsável.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de
Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo,
para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos
bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.
4.4.Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5.A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
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preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhista válidas.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura
da ata.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no
art. 65, da Lei nº 8.666/93.
5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos
resultados de classificação apresentados na Ata do Pregão.
5.2.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes
do pedido de fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação
mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
6.1.1.PeloÓrgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
6.1.1.1.A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
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6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
6.1.1.3.A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII,
da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
6.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida a Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas,
caso não aceitas as razões do pedido.
6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora
será comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado
origem ao Registro de Preços.
6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e
outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Município.
8.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e
respectivos atos administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 0030/2020
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8.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao Pregoeiro
Oficial do município.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço,
em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Jussari -Bahia, ..... de ............... de 2018.

RAUL ARAGÃO DE OLIVEIRA JUNIOR – Pregoeiro Oficial
(Órgão Gerenciador)
Fornecedor
(Representante)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____ / 2018

CONTRATO PARA DE AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
DE
INFORMATICA
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DAS
SECRETARIAS
MUNICIPAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM
LADO O MUNICÍPIO DE JUSSARI E DE OUTRO,
A EMPRESA ....................
O MUNICÍPIO DE JUSSARI, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do Ministério da
Fazenda Nº. 13.657.937/0001-86, com sede no Centro Administrativo Municipal Firmino Alves,
localizado na Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro, CEP 45622-000, nesta cidade de Jussari,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito ANTONIO CARLOS
BANDEIRA VALETE, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 3513662, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF nº 456.455.665-72, residente e
domiciliado nesta cidade na Rua Elpidio Cerqueira, 37, 1 andar, Bairro Leonel Batista, no uso das
atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, e demais normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente
CONTRATANTE e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) Nº
XXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXXXX bairro, cidade – BA, representada neste ato
pele seu representante legal o Sr.xxxxxxxxxxxxxxx inscrita no CPF/MF Nº xxxxxxxxxx, portador da
cédula de identidade Nº xxxxxxxxxxxxxxxx – SSP/BA, residente na Rua xxxxxxxxxxx– Bairro
xxxxxxxxxxxxxxxxxx – cidade BA – CEP xxxxxxxxx, doravante designada simplesmente CONTRATADA
resolvem celebrar o presente CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e alterações
posteriores, Decreto Municipal nº 056/2017 e demais legislações pertinentes, conforme o PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020, mediante as seguintes Cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Pregão a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE
INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme
especificações do Termo de Referência constantes no Anexo I – Especificações/Proposta de Preços,
para inclusão no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em ___/___/2020, ou
com o fornecimento total dos produtos, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
UNIDADE
GESTORA

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I - O Valor Global do presente contrato é de R$ ..............(.....................).
II - O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês, até o
15º dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente
atestada pelo departamento responsável.
III - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
§ 1º Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou
em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias
à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação,
devidamente regularizada.
§ 2º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial.
§ 3º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como
da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
§ 4º A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhistas.
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
I - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o
caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.
II - O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do Pregão Presencial 0030/2020, Termo
de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas deste
instrumento.
III – O prazo máximo de entrega é de 2(dois) dias úteis a contar do recebimento de cada solicitação. Caso
não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído
imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação
assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital.
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§3º Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e atesto do servidor
responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados.
§ 4º A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e datas
de entregas futuras dos produtos licitados.
§ 3º O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força maior,
devidamente comprovado pela empresa vencedora, por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes da
data fixada para a entrega.
§ 4º A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa vencedora
da obrigação de ressarcir as secretarias requisitantes do valor correspondente aos custos que vier a ter
para suprir as necessidades administrativas de suas unidades, até o recebimento do produtos.
§ 5º Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação
dos serviços.
§ 6º Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para
providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas previstas
neste edital e de ressarcirà Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto
neste instrumento convocatório.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA:
I - Constituem obrigações da Contratada:
a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento
emitido pelo setor de compras, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior,
obedecendo rigorosamente às especificações contidas em sua proposta comercial, inclusive
quanto à marca;
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade
de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos produtos.
§ 1º A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do prazo máximo
para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para cumprimento integral do
pedido,detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente
advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada com multa e/ou com as demais sanções
previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive em rescisão unilateral do contrato.
§ 2º Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi apresentada na
proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade igual ou superior à marca
inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio de
documento formal, no qual apresente justificativa plausível, devidamente comprovada.
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§ 3º A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela
CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que emitirá
relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição mencionada no parágrafo anterior.
DA CONTRATANTE:
I - Constituem obrigações da Contratante:
a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo
estabelecido por Lei.
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor designado, o
Sr..............................................................
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,
§ 1º - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com base no
Art. 65, II, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução
do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes sanções:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o limite de
10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar motivo
de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo
estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 11º dia de atraso, será
considerado descumprimento total da obrigação assumida.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela
Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de
Jussari, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que
causem prejuízo à Administração;
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e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de
até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
§ 1º As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
§ 2º As sanções previstas nas alíneas “a” e “f” poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções
previstas nas alíneas “b”, e “c”
§ 4º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA
ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93.
§ 5º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 6º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
§ 7º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta) dias
corridos na entrega da parcela dos produtos solicitados.
§ 8º Após o 11º (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a
CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período
total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei nº. 8.666/93, e também, pelas normas que regem a Ata de Registro de Preço.
§ 1º A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93,
não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o
fornecimento objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo
este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1º A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3º O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou
em parte.
§ 4º Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis
com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições do Direito Privado.
§ 5º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior,
sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
§ 7º A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAENTOS, no
Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.
CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O fornecimento dos produtos será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor designado,
observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento,
anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo,
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67, da
Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da cidade da contratante, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Jussari (BA) ____de ___________________de_________

MUNICÍPIO DE JUSSARI
ANTONIO CARLOS BANDEIRA VALETE - PREFEITO MUNICIPAL
(Contratante)
_____________________________________________
XXXXX
Contratada
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ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede na
......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completanome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº. .............., expedido pela
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, nº. ....., residente
na rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para
junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020, conferindo-lhe,
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e
demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom,
firme e valioso.

Município de ....................., ......... de ................................ de 2020.

___________________________________________________________
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa )
Obs. Esta declaração deverá ser entregue o Pregoeiro, após a o credenciamento e separadamente
dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no Inciso
VII doArt. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes
das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.

..........................._____de __________________ de 2020.

______________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a o credenciamento e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta
licitação.
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, com
sede à _______________________________, representada pelo Senhor ____________________________, portador do RG
nº. ______________ e inscrito no CPF/MF nº. ___________________,declara, sob as penas previstas em lei, que em
suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos
ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos.
..........................._____de __________________ de 2020.

____________________________________
(NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVÉL )

Obs. Esta declaração deverá ser entregue o Pregoeiro, após a o credenciamento e separadamente
dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.
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ANEXO VIII- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020

Ao Município de Jussari
Att. Srº Pregoeiro:
Ref: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ N° __________, (ENDEREÇO
COMPLETO)____________________________________, declara, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para fins
do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014
que:
a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP):
(

) MICROEMPRESA (ME);

(

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

__________________________
Nome do Representante legal

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a o credenciamento e separadamente
dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.

ANEXO IX - DECLARAÇÃODE IDONEIDADE (MODELO)
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2020,instaurado por
este município,que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contrata com o Poder Público,em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade,firmamos a presente.

em

de

de_______

________________________
Nome do Representante Legal

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o numero do CNPJ e constar no envelope “B” – Habilitação.
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