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EDITAL  

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

O MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

PAUDALHO – PE, inscrito no CNPJ Nº 29.355.454/0001-67, sediado à Praça Pedro Coutinho, nº 69 

– Centro – Paudalho – PE, CEP 55.825-000, torna público que realizará licitação, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, sob o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, com critério de 

julgamento MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO e sob a forma de fornecimento parcelado e 

regime de empreitada por preço unitário, por meio do site www.paudalho.pe.gov.br/portal/licitacoes, 

por meio eletrônico no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, objetivando a AQUISIÇÃO 

FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

PAUDALHO-PE,  devidamente autorizada pela autoridade competente. O certame será realizado por 

pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 002/2021, e regido pela Lei n.º 10.520/2002, 

pelos Decretos n
os

 10.024/2019 e 7.892/2013, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993, 

pela Lei Complementar n.º 123/2006, pelo Decreto Municipal Nº 083//2019 e Decreto Municipal n.º 

118/2020, bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas no o presente edital.  

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PREAMBULARES 
                                                                                              
1.1 – A sessão pública de processamento do pregão eletrônico será realizada por meio da internet, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  
                                                                                                                

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro designado, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos para o sistema no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, nos 

dias e horários conforme indicado abaixo: 
                                        
1.2.1 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
da publicação da licitação no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br até a data e a hora 

estabelecidas para a abertura sessão pública, conforme subitem seguinte. 

 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 01 de OUTUBRO de 2021 às 

09h00min 

UASG: 927855 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO- PE 

Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1.2 – Aquisição do edital: o edital e seus anexos poderão retirados por meio eletrônico, no site: 

www.paudalho.pe.gov.br/portal/licitacoes ou, ainda, pelo www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 

1.4 – Integram este edital os seguintes anexos:  

 

 1.4.1 – anexo I – Termo de referência; 

1.4.2 – anexo II – Modelo de carta de apresentação da proposta comercial; 

1.4.3 – anexo III – Exigências para habilitação; 

1.4.6 – anexo IV – Modelo de dados complementares para a assinatura da ata de registro de preços; 

1.4.7 – anexo V – Minuta da ata de registro de preços; 

1.4.8 – anexo VI – Minuta do contrato 

 

http://www.paudalho.pe.gov.br/portal/licitacoes
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.paudalho.pe.gov.br/portal/licitacoes
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.5 – Nos sites www.paudalho.pe.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br poderão ser 

disponibilizadas outras informações que o pregoeiro julgar importantes, razão pela qual os interessados 

devem consultá-los com frequência. 

 

2 - DO OBJETO 

 

2.1 - O objeto da presente licitação é o registro de preços para AQUISIÇÃO FUTURA E 

EVENTUAL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO-PE, conforme 

especificações constantes do anexo I, parte integrante do presente edital.  

 

2.2 - Em caso de eventual discordância entre as especificações deste objeto descritas no “Compras 

Governamentais” e as especificações constantes deste edital, prevalecerão as últimas. 

 

2.3 - Os prazos e condições para recebimento do objeto serão aqueles previstos no termo de referência 

- anexo I do presente edital - e na ata de registro de preços.  

 

3 – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO PREGÃO E DA ADESÃO 

 

3.1 – O Fundo Municipal de Educação de Paudalho será responsável pelo gerenciamento, orientação e 

controle do presente sistema de registro de preços.  

 

4 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES 

 

4.1 – O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado da data de sua 

assinatura.  

 

4.2 - A vigência dos contratos decorrentes desse registro de preços será de 12 (doze) meses, contados 

da data de sua assinatura. 

  

5 – DAS ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES 

 

5.1 - A estimativa de aquisição obedecerá ao disposto no anexo I. 

 

5.2 – A quantidade mínima a ser cotada corresponde à quantidade total do objeto.  

 

5.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultada a realização 

de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na 

Lei 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições.  

 

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1 - As despesas decorrentes do presente registro de preços correrão à conta de dotação específica 

constante do orçamento a seguir:  

 

a) Projeto Atividade: 12.122.1201.2889.0000 – 12.361.1201.2890.0000 – 12.361.120222896.0000 – 

12.365.1201.2900.0000 – 12.361.1201.2903.0000 – 12.361.1202.1995.0000 – 12.365.1202.1864.0000 

– 12.361.1202.1867.0000 – 12.365.1202.1993.0000 – Elemento: 44.90.52 – 30.90.30 

 

 

http://www.paudalho.pe.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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7 - DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

7.1 - Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame.  

 

8 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

8.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 

26 de abril de 2018. 

8.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

8.1.2 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

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

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

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de 

agosto de 2014. 

 

8.1.2.1 - Para os ITENS: 01, 03, 05 e 11 – (Cota Principal 75%)- poderão participar os interessados 

que atendam aos requisitos do edital.  

 

8.1.2.2 - Para os ITENS: 02, 04, 06 e 12 – (Cota Reservada 25%)- Poderão participar deste item, nos 

termos dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, 

Lei Complementar nº 155/16 e regulamentado pelo DECRETO Nº 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 

2015, somente as microempresas e empresas de pequeno porte, que atenderem a todas as exigências 

deste edital. 

 

8.1.2.3 - Para os ITENS: 07, 08, 09 e 10 - (Cota Exclusiva para ME, EPP e MEI), vez que atendem 

aos requisitos previstos nos artigos 47 e seguintes da Lei Complementar nº123/2006, com as alterações 

introduzidas pela Lei Complementar nº 147/2014 

 

8.1.3 - Se a mesma pessoa jurídica vencer a cota reservada e a cota de ampla concorrência, a 

contratação do objeto será pelo menor valor obtido na licitação. (art. 8º, §3º, do Decreto 

8.538/2015). 

 

8.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem 

em uma ou mais das situações a seguir: 

 

8.2.1 – estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III, da Lei Federal n.º 

8.666/1993, desde que impostas pelo Município de Paudalho;  

 

8.2.2 - estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.º 

8.666/1993, imposta por órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera da 

Federação;  

 

8.2.3 - estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002, 

desde que imposta pela Administração Pública Municipal; 
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8.2.4 - estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

 

8.2.5 – se enquadrem em alguma das situações enumeradas no art. 9º da Lei n.º 8.666/1993;  

 

8.2.6 - declarados inidôneos, suspensos de licitar ou impedidos ou proibidos de contratar com o 

Município do Paudalho ou com toda a Administração Pública com fundamento em outros 

dispositivos legais, desde que os efeitos da sanção se estendam ao Município; 

 

8.3 - Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

8.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49; 
 

8.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital; 

8.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

8.3.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

 

8.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

 

8.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º 

da Constituição Federal. 

 

9 – DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

 

9.1 - O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

 

9.1.1 - conduzir a sessão pública; 

9.1.2 - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e 

aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 

documentos; 

9.1.3 - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital; 

9.1.4 - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

9.1.5 - verificar e julgar as condições de habilitação; 

9.1.6 - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 

habilitação e sua validade jurídica; 

9.1.7 - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

9.1.8 - indicar o vencedor do certame; 

9.1.9 - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

9.1.10 - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

9.1.11 - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 

homologação. 
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9.2 – O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do 

órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 

 

9.3 - Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório. 

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES 

 

10.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 

 

10.1.1 - credenciar-se, previamente, junto ao provedor do sistema eletrônico utilizado no 

certame, para obtenção da senha de acesso ao sistema eletrônico de compras; 

 

10.1.2 - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de 

habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares; 

 

10.1.3 - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 

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

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

Município por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

 

10.1.4 - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 

responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;  

 

10.1.5 - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

 

10.1.6 - utilizar-se da chave de identificação (login) e da senha de acesso para participar do 

pregão na forma eletrônica; 

 

10.1.7 - solicitar o cancelamento da chave de identificação (login) ou da senha de acesso por 

interesse próprio; 

 

10.1.8 - manter o endereço atualizado de correio eletrônico, bem como submeter-se às 

exigências da legislação pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 

Municipal n.º 083/2019 e do Decreto n.º 7.892/2013, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 

8.666/1993, assim como aos termos de participação e condições de contratação constantes neste 

instrumento convocatório. 

 

11 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA - “COMPRAS GOVERNAMENTAIS” 

 

11.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 

11.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

 

11.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

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

inerentes a este Pregão. 
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11.4 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

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

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

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

acesso, ainda que por terceiros. 

 

11.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

 

11.5.1-  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

 

12 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 

12.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser dirigidos ao 

pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 

eletrônico, para o endereço pmppaudalho@gmail.com. 

 

12.1.1 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

12.1.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.  

 

12.2 – Qualquer pessoa poderá impugnar, de forma motivada, os termos do edital do pregão, por meio 

eletrônico, encaminhando a impugnação para o endereço pmppaudalho@gmail.com até 03 (três) dias 

úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, somente sendo aceitas impugnações 

assinadas pelo impugnante. 

 

12.2.1 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,  decidir sobre a 

impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

 

12.2.2 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

12.2.3 - Acolhida a impugnação contra o edital, havendo necessidade será definida e publicada 

nova data para realização do certame.  

 

12.3 - Os esclarecimentos prestados aos licitantes e as respostas às impugnações serão respondidos por 

e-mail e disponibilizados no site www.paudalho.pe.gov.br/portal/licitacoes, nos “detalhes” da 

respectiva licitação. 

 

12.4 - Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para 

divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento 

isonômico aos licitantes.  

 

http://www.paudalho.pe.gov.br/portal/licitacoes
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13 – DO PREÇO MÁXIMO ADMITIDO 

 

13.1 - O preço máximo admitido para o presente processo licitatório é o previsto no item I do Termo 

de Referência.  

 

13.2 - O proponente cuja proposta contiver preços unitários e/ou global superior ao admitido no edital 

será desclassificado. 

 

14 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

14.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-

á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.  

 

14.1.1 – Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar 

rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos, descrevendo detalhadamente as características do objeto/serviço cotado, 

informando marca e modelo em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com 

até duas casas decimais após a vírgula 
 

14.1.2 – O prazo de validade das propostas será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data limite para o acolhimento das mesmas, conforme indicado neste edital e, 

assinada a ata de registro de preços, coincidirá com o prazo de vigência desta.  

 

14.1.3 - A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante 

a execução do contrato. 

 

14.1.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

 

14.1.5 - Os documentos necessários para a habilitação estão descritos no anexo III deste edital. 

 

14.1.6 - Os licitantes, nos termos do subitem 16.4.4, poderão deixar de apresentar os 

documentos de habilitação que constem do Sicaf (Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores Federal), assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas.  

 

14.1.7 - A habilitação do licitante que se declarar cadastrado no Sicaf, no que tange 

exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, será verificada por meio de consulta 

efetuada pelo pregoeiro. O registro não dispensa o licitante de encaminhar nos mesmos prazos 

os documentos não compreendidos no referido cadastro, ou que já estiverem vencidos.  

 

14.1.8 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados. 
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14.1.9 - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a 

respectiva documentação atualizada.  

 

14.1.10 – O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.  

 

14.1.11 - Todos os documentos a serem inseridos no sistema “COMPRASNET” deverão 

observar as configurações técnicas de arquivo fixadas pelo sistema mencionado. 

 

14.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  

 

14.2.1 - O pregoeiro poderá, se entender necessário, solicitar a apresentação da proposta 

comercial ou de documento de habilitação na forma original ou por cópia, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, contados do primeiro dia útil posterior à convocação feita no sistema eletrônico.  

 

14.2.2 - Quando enviados por correspondência, deverá ser esta com registro, devendo o 

licitante fornecer o código para rastreamento, sendo que exclusivamente se atendidas estas 

condições o prazo de entrega será considerado atendido na data de postagem dos documentos.  

 

14.3 - Para participação no pregão eletrônico, o licitante declarará, em campo próprio do sistema 

eletrônico, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e que sua proposta está em conformidade 

com as exigências do edital.  

 

14.4 – A falsidade da declaração de que trata o subitem anterior sujeitará o licitante às sanções 

previstas na legislação de regência, sem prejuízos da sanção criminal cabível.  

 

14.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

 

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

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances.  

 

14.7. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado 

após o encerramento do envio de lances e solicitação do pregoeiro no sistema, no prazo máximo de 

02 (duas) horas.  
 

14.7.1 - O prazo estabelecido no subitem 14.7 poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo pregoeiro.  

 

14.8 – Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

 

14.9 - A proposta comercial vencedora deverá ser apresentada na forma e prazo referido no subitem 

15.18, em conformidade com o modelo contido no anexo II, acompanhada de todos os documentos 
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nele enumerados, observando-se o que se segue, sem prejuízo para as demais instruções constantes 

deste edital e seus anexos: 

 

14.9.1 – redigida em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que 

venham a ensejar dúvidas, contendo razão social, número do CNPJ, data, identificação e 

assinatura do representante legal e rubrica em todas as suas folhas; 

 

14.9.2 - todos os valores propostos deverão ser expressos, com duas casas decimais, 

obrigatoriamente em real, reconhecendo a plena aceitação e aplicação, ao ajuste, das normas e 

critérios deste edital; 

 

14.9.3 - nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas diretas, indiretas, 

benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem em única e 

total contraprestação pela execução do objeto. 

 

14.9.4 - o prazo de validade da proposta, que deverá observar o prazo previsto no subitem 

14.1.2 deste edital. 

 

14.9.5 - o licitante vencedor deverá indicar a marca e o modelo de produto(s) oferecido(s), 

devendo anexar ficha ou catálogo juntamente com a proposta atualizada. 

 

15 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

15.1 - Esta licitação será julgada sob o critério de menor preço. 

 

15.1.1 - A licitação será realizada em itens, conforme constante no termo de referência.  

 

15.2 - Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  

 

15.2.1 – Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

 

15.2.2 - A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

 

15.2.3 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  

 

15.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os 

licitantes.  

 

15.4 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 

somente estas participarão da etapa de envio de lances.  

 

15.5 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de menor preço, o pregoeiro dará início à 

fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico. 

 

15.6 - O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 

registro. 
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15.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 

sessão pública e as regras estabelecidas neste edital. 

 

15.8 - Na fase competitiva do pregão, o intervalo entre os lances enviados obedecerá as seguintes 

regras: 

 

15.8.1 - o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

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

deverá ser de R$ 2,00 (dois reais). 

 

15.8.2 - o licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

15.8.3 - não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

 

15.8.4 - o intervalo temporal entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 

15.8.5 - os lances enviados em desacordo com este item serão descartados automaticamente 

pelo sistema. 

 

15.8.6 - em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro. 

 

15.8.7 - na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema.  

15.9 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto, no qual os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

15.10.1 - A etapa de lances da sessão pública terá a duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública.  

 

15.10.2 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 

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

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

15.10.3 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

 

15.10.4 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
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15.11 - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio 

de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

 

15.12 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

15.13 - Após a etapa de envio de lances, estando configurada situação de empate, haverá a aplicação 

dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 

1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 

 

15.14 - Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

 

15.15 - Logo após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à 

melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

15.15.1 - a Administração declarará no sistema que ocorreu o empate descrito acima e, desde 

já, convocará a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada 

para, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de decadência 

de seu direito de preferência, apresentar nova proposta inferior àquela considerada 

originalmente vencedora do certame; 

 

15.15.2 - se, por motivo justificado, não for possível informar a ocorrência do empate logo após 

a fase de lances, o pregoeiro deverá informar aos licitantes a data e a hora em que irá declarar a 

ocorrência do empate e convocar a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada 

para exercer seu direito de preferência nos termos do subitem anterior; 

 

15.15.3 - exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparada convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, devendo 

apresentar os documentos exigidos para habilitação, nos termos do presente edital; 

 

15.15.4 - o pregoeiro deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da 

licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras 

estabelecidas neste edital; 

 

15.15.5 - não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão 

convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes que 

se encontrem naquele intervalo de 05% (cinco por cento), observada a ordem classificatória, 

para o exercício do direito de preferência; 

 

15.15.6 - caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou 

equiparada nos termos dos subitens anteriores, será declarada arrematante a licitante que 

houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame. 
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15.16 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

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

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital. 

 

15.17 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

 

15.18 - O licitante melhor classificado deverá, no prazo máximo de 03 (três) horas contadas do 

encerramento do envio de lances e da solicitação do pregoeiro no sistema, enviar a proposta e, se 

necessário, outros documentos complementares, adequados ao último lance ofertado após a disputa de 

lances e negociação. 

 

15.18.1 - O prazo estabelecido no subitem anterior poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo pregoeiro. 

 

15.18.2 - O pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio da proposta comercial quando o preço 

total ofertado for aceitável, mas os preços unitários necessitarem de ajustes aos valores 

estimados pelo Município. 

 

15.19 - Encerrada a etapa de negociação da proposta, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado, a sua exequibilidade e 

adequação do objeto e verificará, em seguida, a habilitação do licitante conforme disposições deste 

edital. 

15.19.1 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta 

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

 

16 - DA HABILITAÇÃO 

 

16.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação previstas no subitem 8.2, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintes cadastros: 

16.1.1 – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf); 

 

16.1.2 – Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 

 

16.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de 

seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas 

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

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

 

16.3 - Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o pregoeiro 

reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

 

16.4 - Após a verificação das condições dos itens antecedentes, os documentos de habilitação serão 

apreciados nos termos do anexo III do presente edital e, após análise, será declarado vencedor o 

licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigências do edital. 
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16.4.1 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 

habilitação. 

 

16.4.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 

daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. 

 

16.4.3 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos neste edital. 

 

16.4.4 – A documentação exigida para atender às exigências de habilitação jurídica, de 

qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista poderá ser substituída 

pelo registro cadastral no Sicaf, desde que ali se encontrem dentro do prazo de sua validade. 

 

16.4.5 - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf  ou 

estejam ali, porém vencidos, serão enviados nos termos do disposto no subitem 14.1 e 

seguintes. 

 

16.5 – Na hipótese da proposta arrematante não for aceitável, ou se o licitante não atender às 

exigências habilitatórias ou se recusar a assinar a ata de registro de preços ou o contrato, o pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 

de uma que atenda ao edital. 

 

16.6 – Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida no certame e 

aquele decorrente da negociação com o licitante remanescente, será facultado à Administração revogar 

o procedimento licitatório, mediante despacho fundamentado, assegurada a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

 

 

17 – DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

17.1 - O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não 

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

fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins 

de habilitação e classificação. 

 

17.1.1 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta. 

 

17.2 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento de que trata o subitem 17.1, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

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

será registrada em ata. 

 

17.3 - Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da 

proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo máximo 

de 02 (duas) horas, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 
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17.3.1 - O prazo estabelecido no subitem 17.3 poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo pregoeiro. 

 

18 - DOS RECURSOS 

 

18.1 Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá 

de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 

18.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência 

desse direito. 
 

18.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados 

para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 

18.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 

18.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo 
 

18.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias 

para: 
 

18.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do 

prazo estabelecido; 
 

18.6.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

18.6.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 
 

18.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

18.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a 

contratação. 
 

18.9 Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

 

18.1 – Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de 

forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

 

18.2.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, nos termos dispostos no subitem anterior, importará na decadência desse direito e o 

pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

18.2.2 - Para efeito do disposto acima, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica 

pela internet, no período máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos 

participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação final; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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18.2.3 – Para efeito do disposto acima, manifestação motivada é a descrição sucinta e clara 

do(s) fato(s) que motivou(aram) a licitante a recorrer, evidenciando, em campo próprio do 

sistema, contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos;  

 

18.2.4 - Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro realizar juízo de admissibilidade do 

recurso, sem adentrar no mérito recursal e verificando, em especial, a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso; 

 

18.2.5 – Uma vez admitido o recurso, começará a correr o prazo de 03 (três) dias úteis para que 

o recorrente apresente as razões do recurso. 

 

18.3 - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no 

prazo de três dias úteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

18.4 - Os recursos e as contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao pregoeiro, registrados em 

campo próprio e os documentos digitalizados serão anexados em formato compatível com o sistema.  

 

18.4.1 – Em caso de impossibilidade do envio pelo sistema eletrônico, os recursos poderão ser 

encaminhados via e-mail pmppaudalho@gamil.com ou, ainda, protocolados junto ao órgão 

promotor do certame, localizado no endereço indicado neste edital, em dias úteis, no horário de 

07h00min as 19h00min. 

 

18.4.2 - Somente serão aceitas razões e contrarrazões assinadas pelo representante legal da 

empresa. 

 

18.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste edital. 

 

18.6 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser 

aproveitados. 

 

19 – DA ATA DA LICITAÇÃO 

 

19.1 - Os atos praticados durante a sessão pública deverão ser registrados em ata, em especial: a) os 

licitantes participantes; b) as propostas apresentadas; c) os avisos, os esclarecimentos e as 

impugnações; d) os lances ofertados, na ordem de classificação; e) a suspensão e o reinício da sessão, 

se for o caso; f) a aceitabilidade da proposta de preço; g) a habilitação; h) a decisão sobre o 

saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação; i) os recursos interpostos, as 

respectivas análises e as decisões; j) o resultado da licitação. 

19.2 – A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento, 

para acesso livre. 

 

20 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

20.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
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20.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

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

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

adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

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

procedimento licitatório. 

20.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

21 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR A 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

21.1 - Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo 

devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

21.2 – Em havendo recurso(s), decidido ele(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 

21.2.1 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

21.3 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

21.4 – Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar a ata de registro de preços no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

21.4.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante ao Município para a 

assinatura da ata de registro de preços, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura da 

adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 

de seu recebimento. 

 

21.4.2 – Para fins de formalização da ata de registro de preços, deverá ser respeitada e 

especificada a ordem de classificação do certame e a quantidade de fornecedores a serem 

registrados. 

 

21.5 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no subitem anterior, por igual período, nos 

termos do art. 64, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/1993, quando solicitado pelo adjudicatário, durante o 

seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 

 

21.6 – Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 

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

 

21.7 - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar a ata de registro de preços ou a assinar o contrato, outro licitante 

poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 

para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

21.7.1 – O licitante convocado, nos termos do art. 13, parágrafo único, do Decreto n.º 

7.892/2013, deverá apresentar as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
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21.8 - Serão formalizadas tantas atas de registro de preços quanto necessárias para o registro de todos 

os itens constantes no termo de referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 

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

 

21.9 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 

gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 

alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

22.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a contratada à aplicação de multa de mora, 

nas seguintes condições: 

 

22.1.1 - fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 

sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste 

encontre-se parcialmente executado; 

 

22.1.2 - os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 

execução do ajuste; 

 

22.1.3 - a aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas na legislação e neste edital. 

 

22.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada: 

a) Advertência; 

 

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular; 

 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no ajuste e das demais 

cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta: não assinar a ata de registro de preços, não entregar a 

documentação exigida no edital ou apresentar documentação falsa, causar o atraso na execução 

do objeto, não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato ou fraudá-la, comportar-se 

de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal; 

   

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

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base na alínea “c” . 

 

22.2.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste subitem não são cumulativas 

entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos 

(alínea “b”). 



 

 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000 
TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84 
www.paudalho.pe.gov.br 

 

 

 

22.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, o Secretário 

Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se 

confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato. 

 

22.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do 

Município, competirá ao Secretário Municipal de Administração, decidir sobre a aplicação ou 

não das demais modalidades sancionatórias. 

 

22.2.4 - As sanções descritas na alínea “d” também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 

assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 

 

22.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

 

22.3.1 - Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame 

deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

 

22.3.2 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a 

motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de 

entrega das razões de defesa; 

 

22.3.3 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) 

dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei 

Federal n.º 8.666/1993; 

 

22.3.4 - A contratada comunicará ao Município as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas 

ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

 

22.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o 

Município proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o 

direito de recurso da contratada que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal n.º 

8.666/1993; 

 

22.3.6 - O recurso administrativo a que se refere o subitem anterior será submetido à análise da 

Procuradoria do Município. 

 

22.4 - Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração 

poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às 

parcelas efetivamente executadas do ajuste. 

 

22.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 

prestada pela contratada.  
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22.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 

desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação 

aplicável. 

 

23 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

 

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classificado. 

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 

em relação ao licitante melhor classificado. 

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 

vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 

a fase competitiva. 

23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 

somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 

cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

 

24 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

24.1 – Para a execução do contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar 

a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta 

própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 

financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 

contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e 

colaboradores. 

 

24.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do ajuste ou pedido de 

compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

24.3 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente 

independente e que, acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer 

conluio, a Administração adotará os meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas 

sanções. 

24.4 - É facultado ao pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a criação de 

exigência não prevista neste edital. 

 

24.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação. 

 

24.6 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado 

por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la. 

 

24.7 - Em se tratando de licitação cujo objeto esteja agrupado em lotes ou dividido em itens, é possível 

e lícita a adjudicação e homologação da licitação, por lote ou por item, ainda que o sistema eletrônico 

adotado pelo Município não esteja adequado para tanto, devendo constar despacho fundamentado no 

respectivo processo administrativo, atestada a inexistência de recurso pendente de apreciação. 
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24.7.1 - Adjudicado o objeto e homologado o certame por lote ou por item, o pregoeiro deverá 

providenciar a publicação do resultado da licitação quanto ao respectivo lote ou item e, no 

momento oportuno, atualizar as informações no sistema eletrônico. 

 

24.8 - 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, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 

do Poder Legislativo. 

 

24.10 - Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro. 

 

24.11 - A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste edital.  

 

24.12 - Poderá a autoridade competente, até a assinatura da ata de registro de preços, excluir o licitante 

ou o adjudicatário do certame, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de 

fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta 

de capacidade técnica ou financeira. 

 

24.13 - A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente 

em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado. 

 

24.14 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do ajuste. 

 

24.15 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

24.16 - Fica estabelecido o Foro de Paudalho- PE, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas direta ou 

indiretamente desta licitação, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

Paudalho, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

Paula Frassinette Wanderley Marinho 

Secretária de Educação
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ANEXO – I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. SETOR REQUISITANTE 

 

1.1. Departamento de Informática  

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  DE PAUDALHO-

PE, de acordo com as especificações técnicas constantes neste termo de referência, na modalidade de Registro de Preço, 

conforme abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

(R$) 

1 

ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: 
PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 10ª 

GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE 

NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; 

VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 

6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS 

INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR 

B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE 

DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ 

GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 

10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS – 

PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 

SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 

2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; 

MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR 

SLOT: 4GB, 8GB,16,GB,32GB; 

CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 

GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 

1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 

1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB;  PORTAS E 

CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS 

USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 

TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO 

UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM 

CONFIGURAÇÃO DE REALTEK);  LEITOR DE 

PLACA DE MEMÓRIA DE CARTÃO SD 4.0; 

UNIDADE DE DISCO ÓPTICO DE 8XDVD+/- 

R/W SATA AHCI; VOLTAR REDE UMA PORTA 

RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB 

DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS 

POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER 

ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA 

QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

DE C-MEDIA);  VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; 

VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT 

DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM 

ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO 

UND. 39 R$ 5.657,08 R$ 220.626,12 
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UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A 

METADE, UM SLOT PCLIE X16 DE ALTURA 

ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA 

PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUTOOTH, 

UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE 

ESTADO SÓLIDO;  ETHERNET: NUMERO DO 

MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE 

TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO 

SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL 

WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + 

BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR;  TAXA DE 

TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE 

FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ 

PADROES SEM FIO WIFI 802.11ª/B/G, WIFI 4 

(WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); 

CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS 

AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU 

SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE 

ÁUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO 

CONTROLADOR REALTEK ALC3246 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH 

DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE 

EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO 

UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE 

ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE 

REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA 

(TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE 

DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 

NVME 256 GB UNIDADE DE DISCO ÓPTICO 

DE 8X DVD +/-R/W SATA AHCI CAMADA 

DUPLA 8,5 GB LEITOR DE CARTÃO SD 4.0 9 

OPCIONAL); CARTOES SUPORTADOR 

SECURE DIGITAL HIGH CAPACITY (SDHC), 

SECURE DIGITAL EXTENDED CAPACITY – 

SDXC (CARTÃO SD DE CAPACIDADE 

ESTENDIDA), SEGURE DIGITAL (SD); 

UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 

TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE 

ENTRADA 90 V CA A 264 V CA;  FREQUÊNCIA 

DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE 

ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A;  CORRENTE DE 

SAÍDA (CNTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14ª, 

MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 

A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 

VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); 

ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 

158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 

UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, 

HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE 

SISTEMA COMPARTILAHDA. PROCESSADOR  

10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL 

CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE 

DISPOSITIVO MONITOR LCD COM RETRO 

ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL 

VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - 

RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 

1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 

0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE 

CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 (DINÂMICO) 
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TEMPO DE RESPOSTA12 MS (CINZENTO-

PARA-CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 

MILHÕES DE CORES CONECTORES DE 

ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO 

DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE 

TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD 

COATING DIMENSÕES (LXPXA) - COM APOIO 

50.62 CM X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG 

PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND 

PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL 

COM EDIDPADRÕES AMBIENTAIS NA 

TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE 

PROPORÇÃO WIDESCREEN 

(16:9)LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) 

SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES 

(TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% 

(CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE 

CORES CONFORMIDADE E PADRÕES 

COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES 

AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE 

PRODUTOS TAXA DE CONTRASTE 3000:1 

(TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 

MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO 

TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE 

TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO 

VENDIDA SEPARADAMENTE) 

CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 

CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 

1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE 

ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO 

COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA 

ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 

100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A 

(TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO 

DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE 

RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO 

NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 

178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO178°  

TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA 

COM FIO KB216 EM PORTUGUES (BRASIL); 

MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116, 700VA DE 

POTENCIA NOMINAL COM TESÃO DE SAÍDA 

DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE 

SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO 

KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO 

SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: 

MICROWSOFT WINDOWS BITLOCKER 

SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO 

RÍGIDO LOCAL POR MEIO DO BIOS 

(APAGAMENTO SEGURO) SUPORTADO; 

CARACTERISTICA AMBIENTAIS DO 

COMPUTADOR, NIVEL DE POLUENTES 

TRANSPORTADOS: G1, CONFORME 

DEFINIDO PELA NORMA ISA-S71.04-1985, 

MICROSOFT WINDOWS BITLOCKER FAIXA 

DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A 

35°C, (50°F A 95°F); LIMPEZA DE DADOS DO 

DISCO RÍGIDO LOCAL POR MEIO DO BIOS 

(APAGAMENTO SEGURO) UMIDADE 

RELATIVA (MÁXIMA) 20% A 80% (SEM 

CONDENSAÇÃO), ARMAZENAMENTO 5% A 
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95% (SEM CONDENSAÇÃO); VIBRAÇÃO 

(MÁXIMA) OPERAÇÃO DE 0,26 GRMS E 

ARMAZENAMENTO 1,37 GRMS; CHOQUE 

(MAXIMO)40G+ 105 G+ ALTITUDE (MÁXIMA) 

OPERAÇÃO 0M A 3048M (0 PÉS A 10.000 PÉS), 

ARMAZENAMENTO 0M A 10.668M (0 PÉS A 

35.000 PÉS); ENERGY STAR E TPM: ENERGY 

STAR VALORES COMPATIBILIDADE E TPM 

2.0. SERVIÇO E SUPORTE COM GARANTIA 

ON-SITE DE 1 ANO (ASSISTÊNCIA BÁSICA 

NO LOCAL), VALIDA PARA TODOS OS SEUS 

COMPONENTES, ATI-VIRUS PROTEÇAO 

TOTAL POR 1 ANO (MÍNIMO), SOFTWERE DE 

SEGURANÇA (LICENÇA DE USO). 

2 

ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: 
PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 10ª 

GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE 

NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; 

VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 

6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS 

INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR 

B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE 

DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ 

GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 

10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS – 

PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 

SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 

2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; 

MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR 

SLOT: 4GB, 8GB,16,GB,32GB; 

CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 

GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 

1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 

1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB;  PORTAS E 

CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS 

USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 

TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO 

UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM 

CONFIGURAÇÃO DE REALTEK);  LEITOR DE 

PLACA DE MEMÓRIA DE CARTÃO SD 4.0; 

UNIDADE DE DISCO ÓPTICO DE 8XDVD+/- 

R/W SATA AHCI; VOLTAR REDE UMA PORTA 

RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB 

DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS 

POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER 

ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA 

QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

DE C-MEDIA);  VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; 

VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT 

DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM 

ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO 

UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A 

METADE, UM SLOT PCLIE X16 DE ALTURA 

ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA 

PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUTOOTH, 

UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE 

ESTADO SÓLIDO;  ETHERNET: NUMERO DO 

MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE 

UND 12 R$ 5.657,08 R$ 67.884,96 
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TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO 

SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL 

WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + 

BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR;  TAXA DE 

TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE 

FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ 

PADROES SEM FIO WIFI 802.11ª/B/G, WIFI 4 

(WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); 

CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS 

AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU 

SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE 

ÁUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO 

CONTROLADOR REALTEK ALC3246 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH 

DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE 

EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO 

UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE 

ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE 

REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA 

(TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE 

DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 

NVME 256 GB UNIDADE DE DISCO ÓPTICO 

DE 8X DVD +/-R/W SATA AHCI CAMADA 

DUPLA 8,5 GB LEITOR DE CARTÃO SD 4.0 9 

OPCIONAL); CARTOES SUPORTADOR 

SECURE DIGITAL HIGH CAPACITY (SDHC), 

SECURE DIGITAL EXTENDED CAPACITY – 

SDXC (CARTÃO SD DE CAPACIDADE 

ESTENDIDA), SEGURE DIGITAL (SD); 

UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 

TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE 

ENTRADA 90 V CA A 264 V CA;  FREQUÊNCIA 

DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE 

ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A;  CORRENTE DE 

SAÍDA (CNTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14ª, 

MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 

A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 

VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); 

ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 

158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 

UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, 

HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE 

SISTEMA COMPARTILAHDA. PROCESSADOR  

10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL 

CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE 

DISPOSITIVO MONITOR LCD COM RETRO 

ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL 

VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - 

RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 

1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 

0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE 

CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 (DINÂMICO) 

TEMPO DE RESPOSTA12 MS (CINZENTO-

PARA-CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 

MILHÕES DE CORES CONECTORES DE 

ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO 

DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE 

TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD 

COATING DIMENSÕES (LXPXA) - COM APOIO 
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50.62 CM X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG 

PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND 

PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL 

COM EDIDPADRÕES AMBIENTAIS NA 

TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE 

PROPORÇÃO WIDESCREEN 

(16:9)LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) 

SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES 

(TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% 

(CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE 

CORES CONFORMIDADE E PADRÕES 

COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES 

AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE 

PRODUTOS TAXA DE CONTRASTE 3000:1 

(TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 

MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO 

TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE 

TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO 

VENDIDA SEPARADAMENTE) 

CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 

CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 

1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE 

ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO 

COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA 

ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 

100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A 

(TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO 

DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE 

RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO 

NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 

178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO178°  

TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA 

COM FIO KB216 EM PORTUGUES (BRASIL); 

MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116, 700VA DE 

POTENCIA NOMINAL COM TESÃO DE SAÍDA 

DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE 

SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO 

KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO 

SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: 

MICROWSOFT WINDOWS BITLOCKER 

SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO 

RÍGIDO LOCAL POR MEIO DO BIOS 

(APAGAMENTO SEGURO) SUPORTADO; 

CARACTERISTICA AMBIENTAIS DO 

COMPUTADOR, NIVEL DE POLUENTES 

TRANSPORTADOS: G1, CONFORME 

DEFINIDO PELA NORMA ISA-S71.04-1985, 

MICROSOFT WINDOWS BITLOCKER FAIXA 

DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A 

35°C, (50°F A 95°F); LIMPEZA DE DADOS DO 

DISCO RÍGIDO LOCAL POR MEIO DO BIOS 

(APAGAMENTO SEGURO) UMIDADE 

RELATIVA (MÁXIMA) 20% A 80% (SEM 

CONDENSAÇÃO), ARMAZENAMENTO 5% A 

95% (SEM CONDENSAÇÃO); VIBRAÇÃO 

(MÁXIMA) OPERAÇÃO DE 0,26 GRMS E 

ARMAZENAMENTO 1,37 GRMS; CHOQUE 

(MAXIMO)40G+ 105 G+ ALTITUDE (MÁXIMA) 

OPERAÇÃO 0M A 3048M (0 PÉS A 10.000 PÉS), 

ARMAZENAMENTO 0M A 10.668M (0 PÉS A 

35.000 PÉS); ENERGY STAR E TPM: ENERGY 
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STAR VALORES COMPATIBILIDADE E TPM 

2.0. SERVIÇO E SUPORTE COM GARANTIA 

ON-SITE DE 1 ANO (ASSISTÊNCIA BÁSICA 

NO LOCAL), VALIDA PARA TODOS OS SEUS 

COMPONENTES, ATI-VIRUS PROTEÇAO 

TOTAL POR 1 ANO (MÍNIMO), SOFTWERE DE 

SEGURANÇA (LICENÇA DE USO). 

3 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 02: 
PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 10ª 

GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE 

NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; 

VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 

6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS 

INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR 

B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE 

DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ 

GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 

10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS – 

PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 

SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 

2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; 

MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB; MEMÓRIA POR 

SLOT: 4GB, 8GB,16,GB,32GB; 

CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 

GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 

1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 

1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB;  PORTAS E 

CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS 

USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 

TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO 

UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM 

CONFIGURAÇÃO DE REALTEK);  LEITOR DE 

PLACA DE MEMÓRIA DE CARTÃO SD 4.0; 

UNIDADE DE DISCO ÓPTICO DE 8XDVD+/- 

R/W SATA AHCI; VOLTAR REDE UMA PORTA 

RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB 

DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS 

POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER 

ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA 

QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

DE C-MEDIA);  VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; 

VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT 

DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM 

ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO 

UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A 

METADE, UM SLOT PCLIE X16 DE ALTURA 

ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA 

PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUTOOTH, 

UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE 

ESTADO SÓLIDO;  ETHERNET: NUMERO DO 

MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE 

TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO 

SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL 

WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + 

BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR;  TAXA DE 

TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE 

FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ 

PADROES SEM FIO WIFI 802.11ª/B/G, WIFI 4 

UND. 37 R$ 3.887,50 R$ 143.837,50 
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(WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); 

CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS 

AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU 

SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE 

ÁUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO 

CONTROLADOR REALTEK ALC3246 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH 

DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE 

EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO 

UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE 

ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE 

REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA 

(TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: DISCO 

RÍGIDO (HD)  SATA 3.5"  1TB (7200RPM) 

UNIDADE DE DISCO ÓPTICO DE 8X DVD +/-

R/W SATA AHCI CAMADA DUPLA 8,5 GB 

LEITOR DE CARTÃO SD 4.0 9OPCIONAL); 

CARTOES SUPORTADOR SECURE DIGITAL 

HIGH CAPACITY (SDHC), SECURE DIGITAL 

EXTENDED CAPACITY – SDXC (CARTÃO SD 

DE CAPACIDADE ESTENDIDA), SEGURE 

DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; 

TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA;  

FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; 

CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A;  

CORRENTE DE SAÍDA (CNTÍNUA) +12 

VA/16,50 A, 12 VB/14ª, MODO DE ESPERA: +12 

VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA 

NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C 

(41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 

70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA 

INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR 

EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA 

MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILAHDA. 

PROCESSADOR  10ª GERAÇÃO DO 

PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: 

DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR 

LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - 

TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 

16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 

1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE 

PIXELS 0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² 

RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 

(DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA12 MS 

(CINZENTO-PARA-CINZENTO) SUPORTE DE 

COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES 

DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA 

POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO 

REVESTIMENTO DE TELA ANTI-

OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING 

DIMENSÕES (LXPXA) - COM APOIO 50.62 CM 

X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG 

PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND 

PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL 

COM EDIDPADRÕES AMBIENTAIS NA 

TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE 

PROPORÇÃO WIDESCREEN 

(16:9)LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) 
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SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES 

(TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% 

(CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE 

CORES CONFORMIDADE E PADRÕES 

COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES 

AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE 

PRODUTOS TAXA DE CONTRASTE 3000:1 

(TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 

MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE 

ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA 

SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA 

DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) 

CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 

CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 

1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE 

ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO 

COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA 

ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 

100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A 

(TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO 

DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE 

RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO 

NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 

178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO178° 

 TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA 

COM FIO KB216 EM PORTUGUES (BRASIL); 

MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116, 700VA DE 

POTENCIA NOMINAL COM TESÃO DE SAÍDA 

DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE 

SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO 

KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO 

SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: 

MICROWSOFT WINDOWS BITLOCKER 

SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO 

RÍGIDO LOCAL POR MEIO DO BIOS 

(APAGAMENTO SEGURO) SUPORTADO; 

CARACTERISTICA AMBIENTAIS DO 

COMPUTADOR, NIVEL DE POLUENTES 

TRANSPORTADOS: G1, CONFORME 

DEFINIDO PELA NORMA ISA-S71.04-1985, 

MICROSOFT WINDOWS BITLOCKER FAIXA 

DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A 

35°C, (50°F A 95°F); LIMPEZA DE DADOS DO 

DISCO RÍGIDO LOCAL POR MEIO DO BIOS 

(APAGAMENTO SEGURO) UMIDADE 

RELATIVA (MÁXIMA) 20% A 80% (SEM 

CONDENSAÇÃO), ARMAZENAMENTO 5% A 

95% (SEM CONDENSAÇÃO); VIBRAÇÃO 

(MÁXIMA) OPERAÇÃO DE 0,26 GRMS E 

ARMAZENAMENTO 1,37 GRMS; CHOQUE 

(MAXIMO)40G+ 105 G+ ALTITUDE (MÁXIMA) 

OPERAÇÃO 0M A 3048M (0 PÉS A 10.000 PÉS), 

ARMAZENAMENTO 0M A 10.668M (0 PÉS A 

35.000 PÉS); ENERGY STAR E TPM: ENERGY 

STAR VALORES COMPATIBILIDADE E TPM 

2.0. SERVIÇO E SUPORTE COM GARANTIA 

ON-SITE DE 1 ANO (ASSISTÊNCIA BÁSICA 

NO LOCAL), VALIDA PARA TODOS OS SEUS 

COMPONENTES, ATI-VIRUS PROTEÇAO 

TOTAL POR 1 ANO (MÍNIMO), SOFTWERE DE 

SEGURANÇA (LICENÇA DE USO). 
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4 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 02: 
PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 10ª 

GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE 

NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; 

VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 

6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS 

INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR 

B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE 

DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ 

GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 

10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS – 

PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 

SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 

2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; 

MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB; MEMÓRIA POR 

SLOT: 4GB, 8GB,16,GB,32GB; 

CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 

GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 

1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 

1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB;  PORTAS E 

CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS 

USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 

TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO 

UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM 

CONFIGURAÇÃO DE REALTEK);  LEITOR DE 

PLACA DE MEMÓRIA DE CARTÃO SD 4.0; 

UNIDADE DE DISCO ÓPTICO DE 8XDVD+/- 

R/W SATA AHCI; VOLTAR REDE UMA PORTA 

RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB 

DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS 

POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER 

ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA 

QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

DE C-MEDIA);  VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; 

VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT 

DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM 

ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO 

UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A 

METADE, UM SLOT PCLIE X16 DE ALTURA 

ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA 

PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUTOOTH, 

UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE 

ESTADO SÓLIDO;  ETHERNET: NUMERO DO 

MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE 

TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO 

SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL 

WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + 

BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR;  TAXA DE 

TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE 

FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ 

PADROES SEM FIO WIFI 802.11ª/B/G, WIFI 4 

(WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); 

CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS 

AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU 

SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE 

ÁUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO 

CONTROLADOR REALTEK ALC3246 

(PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 

UND 12 R$ 3.887,50 R$ 46.650,00 
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REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH 

DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE 

EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO 

UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE 

ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE 

REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA 

(TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: DISCO 

RÍGIDO (HD)  SATA 3.5"  1TB (7200RPM) 

UNIDADE DE DISCO ÓPTICO DE 8X DVD +/-

R/W SATA AHCI CAMADA DUPLA 8,5 GB 

LEITOR DE CARTÃO SD 4.0 9OPCIONAL); 

CARTOES SUPORTADOR SECURE DIGITAL 

HIGH CAPACITY (SDHC), SECURE DIGITAL 

EXTENDED CAPACITY – SDXC (CARTÃO SD 

DE CAPACIDADE ESTENDIDA), SEGURE 

DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; 

TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA;  

FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; 

CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A;  

CORRENTE DE SAÍDA (CNTÍNUA) +12 

VA/16,50 A, 12 VB/14ª, MODO DE ESPERA: +12 

VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA 

NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C 

(41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 

70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA 

INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR 

EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA 

MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILAHDA. 

PROCESSADOR  10ª GERAÇÃO DO 

PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: 

DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR 

LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - 

TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 

16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 

1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE 

PIXELS 0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² 

RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 

(DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA12 MS 

(CINZENTO-PARA-CINZENTO) SUPORTE DE 

COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES 

DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA 

POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO 

REVESTIMENTO DE TELA ANTI-

OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING 

DIMENSÕES (LXPXA) - COM APOIO 50.62 CM 

X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG 

PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND 

PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL 

COM EDIDPADRÕES AMBIENTAIS NA 

TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE 

PROPORÇÃO WIDESCREEN 

(16:9)LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) 

SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES 

(TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% 

(CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE 

CORES CONFORMIDADE E PADRÕES 

COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES 

AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE 

PRODUTOS TAXA DE CONTRASTE 3000:1 
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(TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 

MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE 

ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA 

SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA 

DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) 

CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 

CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 

1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE 

ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO 

COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA 

ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 

100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A 

(TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO 

DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE 

RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO 

NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 

178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO178° 

 TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA 

COM FIO KB216 EM PORTUGUES (BRASIL); 

MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116, 700VA DE 

POTENCIA NOMINAL COM TESÃO DE SAÍDA 

DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE 

SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO 

KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO 

SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: 

MICROWSOFT WINDOWS BITLOCKER 

SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO 

RÍGIDO LOCAL POR MEIO DO BIOS 

(APAGAMENTO SEGURO) SUPORTADO; 

CARACTERISTICA AMBIENTAIS DO 

COMPUTADOR, NIVEL DE POLUENTES 

TRANSPORTADOS: G1, CONFORME 

DEFINIDO PELA NORMA ISA-S71.04-1985, 

MICROSOFT WINDOWS BITLOCKER FAIXA 

DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A 

35°C, (50°F A 95°F); LIMPEZA DE DADOS DO 

DISCO RÍGIDO LOCAL POR MEIO DO BIOS 

(APAGAMENTO SEGURO) UMIDADE 

RELATIVA (MÁXIMA) 20% A 80% (SEM 

CONDENSAÇÃO), ARMAZENAMENTO 5% A 

95% (SEM CONDENSAÇÃO); VIBRAÇÃO 

(MÁXIMA) OPERAÇÃO DE 0,26 GRMS E 

ARMAZENAMENTO 1,37 GRMS; CHOQUE 

(MAXIMO)40G+ 105 G+ ALTITUDE (MÁXIMA) 

OPERAÇÃO 0M A 3048M (0 PÉS A 10.000 PÉS), 

ARMAZENAMENTO 0M A 10.668M (0 PÉS A 

35.000 PÉS); ENERGY STAR E TPM: ENERGY 

STAR VALORES COMPATIBILIDADE E TPM 

2.0. SERVIÇO E SUPORTE COM GARANTIA 

ON-SITE DE 1 ANO (ASSISTÊNCIA BÁSICA 

NO LOCAL), VALIDA PARA TODOS OS SEUS 

COMPONENTES, ATI-VIRUS PROTEÇAO 

TOTAL POR 1 ANO (MÍNIMO), SOFTWERE DE 

SEGURANÇA (LICENÇA DE USO). 

5 

SISTEMA DE PROJEÇÃO TECNOLOGIA 3 

LCD DE 3 CHIPS: METODO DE PROJEÇÃO 

FRONTAL/TRASEIRO/ INSTALADO NO 

TETO;VISOR LCD 0,55-POLEGADAS (D7); 

METODO DE PROJEÇÃO MATRIZ ATIVA TFT 

DE POLI-SILÍCIO; NUMERO DE PIXELS 480.000 

PIXELS (800 X 600) X3; BRILHO EM CORES2 

UND. 27 R$ 3.191,82 R$ 86.179,14 
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3.300 LUMENS; BRILHO EM BRANCO2  3.300 

LUMENS; RELAÇÃO DE ASPECTO 4:3; 

RESOLUÇÃO NATIVA SVGA;  RELAÇÃO DE 

CONTRASTE ATÉ 15.000:1; REPRODUÇÃO DE 

COR ATÉ 1 BILHÃO DE CORES; ALTO-

FALANTE X 1 2W; RUIDO DO VENTILADOR 28 

DB/37 DB; LENTE DE PROJEÇÃO; TIPO FOCO 

(MANUAL); NÚMERO-F 1,44; RELAÇÃO DE 

ZOOM 1 -1,35 (ZOOM DIGITAL); DISTÂNCIA 

FOCA 16,7 MM; TAMPA DA LENTE SLIDE 

LENS SHUTTER; CORREÇÃO TRAPEZOIDAL 

KEYSTONE VERTICAL -30°+30° 

HORIZONTAL:30°+30°;QUICK CORNER SIM; 

TAMANHO DA TELA 30” A 350” (0,88 M -

10,44M); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C 

A 35°C; CONECTIVIDADE DO PROJETOR; 

ENTRADA DO COMPUTADOR X 1 D-

SUB15;HDMI X1;USB TIPO A X1(MEMORIA 

USB IMAGENS/MODULO WIRELESS / 

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE); USB TIPO B 

X1 (DISPLAY USB, MOUSE, ATUALIZAÇÃO 

DE FIMWARE); VIDEO RCA X1; ENTRADA 

AUDIO RCA X2 RCA (BRANCO X1, 

VERMELHO X1); WIRELES OPCIONAL; 

ENERGIA; VOLTAGEM DA FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO 100 -240 V AC+/-10%, 50/60 

HZ; TIPO DE LAMPADA 210W UHE 210; VIDA 

UTIL DA LAMPADA 6.000 HORAS (NORMAL), 

10.000 HORAS (ECO), CONSUMO DE ENERGIA 

100-120V: 296W (NORMAL)- 211W (ECO) 220- 

240V: 282W (NORMAL) -203W(ECO). 

6 

SISTEMA DE PROJEÇÃO TECNOLOGIA 3 

LCD DE 3 CHIPS: METODO DE PROJEÇÃO 

FRONTAL/TRASEIRO/ INSTALADO NO 

TETO;VISOR LCD 0,55-POLEGADAS (D7); 

METODO DE PROJEÇÃO MATRIZ ATIVA TFT 

DE POLI-SILÍCIO; NUMERO DE PIXELS 480.000 

PIXELS (800 X 600) X3; BRILHO EM CORES2 

3.300 LUMENS; BRILHO EM BRANCO2  3.300 

LUMENS; RELAÇÃO DE ASPECTO 4:3; 

RESOLUÇÃO NATIVA SVGA;  RELAÇÃO DE 

CONTRASTE ATÉ 15.000:1; REPRODUÇÃO DE 

COR ATÉ 1 BILHÃO DE CORES; ALTO-

FALANTE X 1 2W; RUIDO DO VENTILADOR 28 

DB/37 DB; LENTE DE PROJEÇÃO; TIPO FOCO 

(MANUAL); NÚMERO-F 1,44; RELAÇÃO DE 

ZOOM 1 -1,35 (ZOOM DIGITAL); DISTÂNCIA 

FOCA 16,7 MM; TAMPA DA LENTE SLIDE 

LENS SHUTTER; CORREÇÃO TRAPEZOIDAL 

KEYSTONE VERTICAL -30°+30° 

HORIZONTAL:30°+30°;QUICK CORNER SIM; 

TAMANHO DA TELA 30” A 350” (0,88 M -

10,44M); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C 

A 35°C; CONECTIVIDADE DO PROJETOR; 

ENTRADA DO COMPUTADOR X 1 D-

SUB15;HDMI X1;USB TIPO A X1(MEMORIA 

USB IMAGENS/MODULO WIRELESS / 

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE); USB TIPO B 

X1 (DISPLAY USB, MOUSE, ATUALIZAÇÃO 

DE FIMWARE); VIDEO RCA X1; ENTRADA 

AUDIO RCA X2 RCA (BRANCO X1, 

UND 8 R$ 3.191,82 R$ 25.534,56 



 

 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000 
TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84 
www.paudalho.pe.gov.br 

 

 

VERMELHO X1); WIRELES OPCIONAL; 

ENERGIA; VOLTAGEM DA FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO 100 -240 V AC+/-10%, 50/60 

HZ; TIPO DE LAMPADA 210W UHE 210; VIDA 

UTIL DA LAMPADA 6.000 HORAS (NORMAL), 

10.000 HORAS (ECO), CONSUMO DE ENERGIA 

100-120V: 296W (NORMAL)- 211W (ECO) 220- 

240V: 282W (NORMAL) -203W(ECO). 

7 

IMPRESSORA TIPO 1: MÉTODO DE 

IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRÁFICO;  

DISPLAY LCD (TIPO/TAMANHO) LCD DE 2 

LINHAS; TAMANHO DO PAPEL (MÁXIMO) 

BANDEJA DE PAPEL: ATÉ 21,6 X 35,6 CM 

(OFÍCIO) ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO 

MANUAL: ATÉ 21,6 X 35,6 CM (OFÍCIO); 

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MÁXIMA) ATÉ 

32 PPM; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 

(MÁXIMA) ATÉ 2400X 600 DPI; EMULADORES 

PCL6, BR-SCRIPT3±; MEMÓRIA 

(PADRÃO/MÁXIMA) 32 MB/32 MB; 

CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX SIM 

(TAMANHO A4 ATÉ OFÍCIO); CAPACIDADE 

DE ENTRADA DE PAPEL (MÁXIMA) BANDEJA 

INFERIOR COM CAPACIDADE PARA 250 

FOLHAS DE PAPEL E UMA ENTRADA DE 

ALIMENTAÇÃO MANUAL PARA UMA 

FOLHA;  LARGURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 

216 MM (OFÍCIO); CAPACIDADE DE SAÍDA 

(MÁXIMA) 100 FOLHAS (FACE PARA BAIXO), 

1 FOLHA (FACE PARA CIMA); ALIMENTADOR 

AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ATÉ 

35 PÁGINAS; INTERFACES PADRÃO 

WIRELESS 802.11B/G/N, ETHERNET, USB 2.0 

DE ALTA VELOCIDADE;VELOCIDADE DE 

CÓPIA (MÁXIMA) ATÉ 32 COM; RESOLUÇÃO 

DE CÓPIA (MÁXIMA) 600 X 600 DPI; 

REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CÓPIA 25-400 % 

EM INCREMENTOS DE 1%; OPÇÕES DE CÓPIA 

ORDENADAS,N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS/ 

EMPILHADAS (ATÉ 99), CÓPIA DE 

DOCUMENTOS DE IDENTIDADE; TIPO DE 

SCANNER MESA PLANA COLORIDA COM 

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 

DOCUMENTOS (ADF); TAMANHO DO VIDRO 

DO SCANNER 21,6 X 27,9 CM (A4); 

RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (MÁXIMA) 

ÓPTICA: ATÉ 600 X 2400 DPI4 INTERPOLADA: 

ATÉ19200 X 19200 DPI; CAPACIDADE DE 

DIGITALIZAÇÃO PARA OUTROS DESTINOS 

ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, 

MICROSOFT®SHAREPOINT®; 

VISUALIZADOR DE 

DOCUMENTOS/SOFTWARE DE OCR 

NUANCE™ PAPERPORT™ 12SE COM OCR 

PARA WINDOWS®, PRESTO!® 

PAGEMANAGER®9 COM OCR PARA MAC® 

(MEDIANTE DOWNLOAD); SISTEMAS 

OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WINDOWS®: 

XP HOME / XP PROFESSIONAL / XP 

PROFESSIONAL X64 EDITION / WINDOWS 

VISTA® / WINDOWS® 7, 8, 8.1 / WINDOWS 

UND. 16 R$ 2.176,81 R$ 34.828,96 
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SERVER® 2003 (32 / 64 BITS) / 2008 / 2008 R2 / 

2012 / 2012 R2 MAC® OS X® V10.7.5, 10.8.X, 

10.9.X LINUX; COMPATIBILIDADE COM 

DISPOSITIVOS MÓVEIS AIRPRINT™, GOOGLE 

CLOUD PRINT™,IPRINT&SCAN, CORTADO 

WORKPLACE E WI-FIDIRECT; CICLO DE 

TRABALHO MENSAL MÁXIMO ATÉ 

10.000PÁGINAS POR MÊS; GARANTIA 1 ANO 

DE GARANTIA LIMITADA; CONSUMÍVEIS E 

ACESSÓRIOS; TN-2340 CARTUCHO DE TONER 

DE RENDIMENTO PADRÃO (APROX. 1.200 

PÁGINAS); TN-2370 CARTUCHO DE TONER 

DE ALTO RENDIMENTO (APROX. 2.600 

PÁGINAS); DR-2340 UNIDADE DE CILINDRO 

(APROX. 12.000 PÁGINAS). 
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IMPRESSORA TIPO 2: TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRÁFICO; 

DISPLAY LCD (PO/TAMANHO) 

TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7; 

TAMANHO DO PAPEL (MÁXIMO) ATÉ 21,6 X 

35,6 CM (O CIO); VELOCIDADE DE 

IMPRESSÃO (MÁXIMA) ATÉ 42/40 PPM 

(CARTA/A4); RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 

(MÁXIMA) ATÉ 1200 X 1200 DPI;  

EMULAÇÕES PCL5E, PCL5C, PCL6 (PCL XL 

CLASS3.0), BR-SCRIPT3, IBM, PROPRINTER, 

FX, PDF, VERSÃO 1.7, XPS VERSÃO 1.0; 

MEMÓRIA (PADRÃO/MÁXIMA) 256 MB / 256 

MB; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX 

SIM; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 

(MÁXIMA) BANDEJA COM CAPACIDADE ATÉ 

250 FOLHAS E UMA BANDEJA MULTIUSO 

COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS; 

CAPACIDADE DE ENTRADA OPCIONAL 

(MÁXIMA*) ATÉ 1.340 FOLHAS COM 

BANDEJAS OPCIONAIS; CAPACIDADE DE 

SAÍDA (MÁXIMA) 150 FOLHAS (FACE PARA 

BAIXO), 1 FOLHA (FACE PARA CIMA); 

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 

DOCUMENTOS (ADF)  ATÉ 40 FOLHAS; 

INTERFACES PADRÃO ETHERNET, USB 2.0 

DE ALTA VELOCIDADE; HOST USB SIM, 

FRONTAL; VELOCIDADE DE CÓPIA / 

RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA) ATÉ 42/40 

CPM (CARTA/A4) ATÉ 1200 X 600 DPI; OPÇÕES 

DE CÓPIA ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS 

MÚLTIPLAS (ATÉ 99), IDENTIDADES (RG), 

REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 - 400% EM 

INCREMENTOS DE 1%; VELOCIDADE DE 

DIGITALIZAÇÃO (MÁXIMA) SIMPLEX 

(SOMENTE FRENTE): ATÉ 24 IPM (PRETO) / 20 

IPM (COLORIDO);  TAMANHO DO VIDRO DE 

DOCUMENTOS 21,6 X 27,9 CM (CARTA); 

RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (MÁXIMA) 

ÓTICA: ATÉ 1200 X 1200 DPI (DO VIDRO DE 

DOCUMENTOS) INTERPOLADA: ATÉ 19200 X 

19200 DPI;  FUNÇÃO “DIGITALIZAR PARA” 

ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, 

SERVIDOR SSH (SFTP), USB , SHAREPOINT®, 

NUVEM (WEB CONNECT), SERVIDOR DE E-

MAIL1 , PASTA DE REDE** (CIFS), FÁCIL 

UND. 12 R$ 3.140,00 R$ 37.680,00 
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DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL; WEB 

CONNECT GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, 

ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, 

FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA WEB 

ALBUMS™; SISTEMAS OPERACIONAIS 

COMPATÍVEIS WINDOWS®: XP HOME / XP 

PROFESSIONAL / XP PROFESSIONAL X64 

EDITION / WINDOWS VISTA®/ WINDOWS® 7, 

8, 8.1, 10 / WINDOWS SERVER® 2003 / 2003 R2 

(32/64 BITS) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 

MAC® OS X® V10.8.5, 10.9.X, 10.10.X LINUX; 

COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS 

MÓVEIS AIRPRINT™, GOOGLE CLOUD 

PRINT™ 2.0, PRINT&SCAN, CORTADO 

WORKPLACE E MOPRIA; FUNÇÕES DE 

SEGURANÇA SECURE FUNCTION LOCK, 

ACTIVE DIRECTORY, ENTERPRISE SECURITY 

(802.1X), BLOQUEIO DE SLOT, IMPRESSÃO 

SEGURA, SSL/TLS, IPSEC; CICLO DE 

TRABALHO MENSAL MÁXIMO ATÉ 50.000 

PÁGINAS/MÊS; VOLUME MENSAL 

RECOMENDADO ATÉ 3.500 PÁGINAS/MÊS; 

GARANTIA 1 ANO DE GARANTIA LIMITADA.; 

SUPRIMENTOS & ACESSÓRIOS; TN-3422 

CARTUCHO DE TONER PRETO RENDIMENTO 

PADRÃO (APROX. 3.000 PÁGINAS); TN-3442 

CARTUCHO DE TONER DE ALTO 

RENDIMENTO INCLUSO (8.000 PÁGINAS); TN-

3472 CARTUCHO DE TONER DE ALTÍSSIMO 

RENDIMENTO (12.000 PÁGINAS); DR-3440 

UNIDADE DE CILINDRO (APROX. 50.000 

PÁGINAS); LT-5505 BANDEJA DE PAPEL 

OPCIONAL (CAPACIDADE DE 250 FOLHAS); 

 LT-6505 BANDEJA DE PAPEL OPCIONAL 

(CAPACIDADE DE 520 FOLHAS). 

9 

IMPRESSORA TIPO 3: TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO JATO DE TINTA MICROPIEZO® 

DE 4 CORES (CMYK); LINGUAGEM DE 

IMPRESSÃO ESC/P-R; TAMANHO DA GOTA 

DE TINTA  3 PICOLITROS; RESOLUÇÃO 

MÁXIMA DE IMPRESSÃO ATÉ 5760 X 1440 DPI 

DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS 

TIPOS DE PAPEL; VELOCIDADE DE 

IMPRESSÃO EM PRETO 33 PPM E EM CORES 

15 PPM EM PRETO 10.5 ISO PPM E EM CORES 

5 ISO PPM; CÓPIAS QUANTIDADE TAMANHO 

1-20 CÓPIAS (SEM PC) A4, CARTA; TIPO DE 

SCANNER 21,6 X 29,7 CM; RESOLUÇÃO ÓTICA 

1200 DPI; HARDWARE 1200 X 2400DPI; 

INTERPOLADA 9600 X 9600 DPI; 

PROFUNDIDADE DAS CORES 48 BITS DE 

ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA; FUNÇÕES DE 

DIGITALIZAÇÃO PARA PC (PDF E WSD); 

IMPRESSÃO WIRELESS CONNECTTM 5 

IPRINTTM APP (IOS, ANDROIDTM),  EMAIL 

PRINT, REMOTE PRINT DRIVER  GOOGLE 

CLOUD PRINTTM; INTERFACE 

CONECTIVIDADE PADRÃO USB DE ALTA 

VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM A ESPECI-

FICAÇÃO USB 2.0) (802.11 B/G/N)5 , WI-FI 

DIRECT; SISTEMAS OPERATIVOS 

UND 33 R$ 1.443,06 R$ 47.620,98 
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COMPATIBILIDADE WINDOWS 

VISTA®/WINDOWS® 7/WINDOWS® 

8/8.1/WINDOWS® 10 (32BIT/64BIT), WINDOWS 

SERVER® 2003 SP2 – WINDOWS SERVER® 

20167 , MAC OS X 10.6.8 – MAC OS 10.13.X; 

UTILIZAÇÃO DO PAPEL FOLHAS 

INDIVIDUAIS  8,9 X 12,7 CM, 10,2 X 15,2 CM, 

12,7 X 17,8 CM, 20,3 X 25,4 CM, OFÍCIO 9 (21,5 

X 31,5 CM), OFÍCIO OU FOLIO (21,6 X 33 CM), 

OFÍCIO MÉXICO (21,6 X 34 CM), CARTA (21,6 

X 28 CM), A4 (21 X 29,7 CM), EXECUTIVO (18,4 

X 26,7 CM), MEIA CARTA (14 X 21,6 CM), A6 

(10,5 X 14,8 CM), TAMANHOS 

PERSONALIZADOS (MÍN. 5,4 X 8,6 CM - MÁX. 

21,5 X 120 CM); TIPOS SUPORTA DISTINTOS 

PAPÉIS , PAPEL SULTE COMUM E PAPEL 

FOTOGRÁFICO PARA JATO DE TINTA; 

ENVELOPES Nº 10 (10,5 X 24,1 CM); 

GRAMATURA DO PAPEL SUPORTADO 64 ~ 90 

G/M2; CAPACIDADE DE CARGA DE PAPEL 

100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS 

DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 

10 ENVELOPES OU 30 CARTÕES POSTAIS; 

CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA 30 

FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE 

PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 30 

CARTÕES POSTAIS; TAMANHO DE PAPEL 

PARA IMPRESSÃO SEM BORDAS 9 X 13 CM 

(3,5 X 5"), 10 X 15 CM (4 X 6"); VOLTAGEM 

BIVOLT;  GARANTIA 1 ANO; GARRAFAS DE 

SUBSTITUIÇÃO DE TINTA 1 GARRAFA COM 

TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS1 3 

GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, 

AMARELA): RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS. 

10 

NOTEBOOK TIPO 01: PROCESSADOR: INTEL 

CORE I5-1035G1 QUAD CORE (4 NÚCLEOS, 8 

THREADS) FREQUÊNCIA: 1.00 GHZ ATÉ 3.60 

GHZ 6MB INTEL SMART CACHE; PLACA DE 

VÍDEO: TIPO DEDICADA - POSSUI MEMÓRIA 

ESPECÍFICA PARA PROCESSAMENTO 

GRÁFICO MODELO NVIDIA GEFORCE MX350 

COM 2G GDDR5 DE VRAM DEDICADA TIPO 

DE MEMÓRIA GDDR5; SISTEMA 

OPERACIONAL: WINDOWS 10; MEMÓRIA 

RAM: 8GB RAM DDR4 EXPANSÍVEL ATÉ 20 

GB (1 SLOT COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB 

DDR4); ÁUDIO: MICROFONE DUPLO COM 

TECNOLOGIA PURIFIED VOICE 

TRUEHARMONY COMPATÍVEL COM 

CORTANA COM VOZ. DOIS ALTO-FALANTES 

ESTÉREO; BATERIA E ALIMENTAÇÃO: 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 

ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (65W) COM 

CABO CERTIFICAÇÃO INMETRO BATERIA: 

BATERIA DE 3 CÉLULAS (LI-ÍON) 48WH 3220 

MAH 15.2 V AUTONOMIA DA BATERIA DE 

ATÉ 8 HORAS 10 (DEPENDE DAS CONDIÇÕES 

DE USO); CONECTIVIDADE: HDMI; 

CONTROLES DE PRIVACIDADE: 

TECNOLOGIA TPM POR FIRMWARE (FTPM), 

TRAVA KENSINGTON E BIOS COM 

UND. 9 R$ 4.137,66 R$ 37.238,94 
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PROTEÇÃO DE USUÁRIO E SENHA; 

EXPANSÃO: SLOT LIVRE SATA 3, 

COMPATÍVEL COM HDD SATA 3 2.5 MM DE 

ATÉ 2TB; ARMAZENAMENTO: 256 GB SSD 

PCIE 3.0 NVME X2 (M.2 2280); RESOLUÇÃO 

DA TELA: FULL HD (1920 X 1080); TECLADO E 

CONTROLES: TECLADO: TIPO MEMBRANA 

EM PORTUGUÊS DO BRASIL PADRÃO ABNT 2 

TOUCHPAD: MULTI-GESTUAL 

CERTIFICAÇÃO MICROSOFT PRECISION 

TOUCHPAD TECLAS MULTIMÍDIA: 

PLAY/PAUSE, PARAR, VOLTAR, AVANÇAR, 

AUMENTAR VOLUME E DIMINUIR VOLUME; 

TELA: 15,6"; WEBCAM: WEBCAM  HD COM 

1280X720 DE RESOLUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 

ÁUDIO E VÍDEO EM 720P; WIRELESS E REDE: 

WIRELESS (WI-FI): COMPATÍVEL COM IEEE 

802.11 A/B/G/N/AC SUPORTE A REDES COM 

FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ E 5 GHZ 2X2 MU-

MIMO BLUETOOTH 5.0 LAN/REDE COM FIO: 

GIGABIT ETHERNET, WAKE-ON-LAN READY; 

PORTAS (I/O): 2 Entradas USB 3.2 1 Entrada USB 

3.2 tipo C 1 Entrada USB 2.0; 1 Entrada HDMI 

Entrada de rede Entrada para fone de ouvido; 

DIMENSÕES / PESO: DIMENSÃO: 363.4 (L) X 

250.5 (P) X 17.95 (A) MM PESO: 1.8 KG 

COR / ACABAMENTO PRATA COM 

ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. GARANTIA 

ON-SITE DE 1 ANO (ASSISTÊNCIA BÁSICA 

NO LOCAL) 

11 

NOTEBOOK 02: PROCESSADOR: INTEL 

CORE I5 1035G1 (10ª GERAÇÃO) – 6 MB DE 

CACHE 4 NÚCLEOS E 8 THREADS – DE 1.00 

GHZ ATÉ 3.6 GHZ; PLACA DE VÍDEO: INTEL 

UHD GRAPHICS G1 (ICE LAKE 32 EUS) GPU 

DO TIPO INTEGRADA; SISTEMA 

OPERACIONAL: WINDOWS 10; MEMÓRIA 

RAM: 8 GB DDR4  EXPANSÍVEL ATÉ 20 GB; 

ENTRADA SATA: SLOT SATA VAZIO, É 

POSSÍVEL INSTALAR UM HD OU SSD TIPO 

"CAIXINHA"; ENTRADA M.2: 

ARMAZENAMENTO SSD DE 256 GB NVME 

GEN3 X2; TELA / PAINEL: 15,6″ POLEGADAS 

RESOLUÇÃO HD (1366 X 768 PX) – 60 HZ 

PAINEL TIPO TN ANTIRREFLEXO / 220 NITS / 

CONTRASTE 400:1; TECLADO: CHICLET 

(MEMBRANA) – LAYOUT ABNT2 COM 

NUMÉRICO DEDICADO; CÂMERA / ÁUDIO: 

WEBCAM RESOLUÇÃO 720P (1280 X 720 

PIXELS) / 2 ALTO-FALANTES; PORTAS (I/O):  

1X USB 2.0; 2X USB 3.1 1X USB-C 1X HDMI 1X 

COMBO DE ÁUDIO (FONE/MIC) 1X REDE RJ-

45 1X TRAVA DE SEGURANÇA; REDE COM 

CABO (LAN): PADRÃO GIGABIT 10/100/1000; 

CONECTIVIDADE SEM FIO: REDE WIRELESS 

WI-FI 802.11AC / BLUETOOTH VERSÃO 5.0; 

ENERGIA: BATERIA DE 3 CÉLULA(S) – 3220 

MAH E 48 WH / CARREGADOR DE 45 WATTS; 

DIMENSÕES / PESO: ESPESSURA: 1.79 CM / 

LARGURA: 36.3 CM / PROFUNDIDADE: 25.0 

CM / PESO: 1.8 KG. COR / ACABAMENTO 

UND. 30 R$ 4.186,66 R$ 125.599,80 
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PRATA COM ACABAMENTO EM 

ALUMÍNIO.GARANTIA ON-SITE DE 1 ANO 

(ASSISTÊNCIA BÁSICA NO LOCAL) 

12 

NOTEBOOK 02: PROCESSADOR: INTEL 

CORE I5 1035G1 (10ª GERAÇÃO) – 6 MB DE 

CACHE 4 NÚCLEOS E 8 THREADS – DE 1.00 

GHZ ATÉ 3.6 GHZ; PLACA DE VÍDEO: INTEL 

UHD GRAPHICS G1 (ICE LAKE 32 EUS) GPU 

DO TIPO INTEGRADA; SISTEMA 

OPERACIONAL: WINDOWS 10; MEMÓRIA 

RAM: 8 GB DDR4  EXPANSÍVEL ATÉ 20 GB; 

ENTRADA SATA: SLOT SATA VAZIO, É 

POSSÍVEL INSTALAR UM HD OU SSD TIPO 

"CAIXINHA"; ENTRADA M.2: 

ARMAZENAMENTO SSD DE 256 GB NVME 

GEN3 X2; TELA / PAINEL: 15,6″ POLEGADAS 

RESOLUÇÃO HD (1366 X 768 PX) – 60 HZ 

PAINEL TIPO TN ANTIRREFLEXO / 220 NITS / 

CONTRASTE 400:1; TECLADO: CHICLET 

(MEMBRANA) – LAYOUT ABNT2 COM 

NUMÉRICO DEDICADO; CÂMERA / ÁUDIO: 

WEBCAM RESOLUÇÃO 720P (1280 X 720 

PIXELS) / 2 ALTO-FALANTES; PORTAS (I/O):  

1X USB 2.0; 2X USB 3.1 1X USB-C 1X HDMI 1X 

COMBO DE ÁUDIO (FONE/MIC) 1X REDE RJ-

45 1X TRAVA DE SEGURANÇA; REDE COM 

CABO (LAN): PADRÃO GIGABIT 10/100/1000; 

CONECTIVIDADE SEM FIO: REDE WIRELESS 

WI-FI 802.11AC / BLUETOOTH VERSÃO 5.0; 

ENERGIA: BATERIA DE 3 CÉLULA(S) – 3220 

MAH E 48 WH / CARREGADOR DE 45 WATTS; 

DIMENSÕES / PESO: ESPESSURA: 1.79 CM / 

LARGURA: 36.3 CM / PROFUNDIDADE: 25.0 

CM / PESO: 1.8 KG. COR / ACABAMENTO 

PRATA COM ACABAMENTO EM 

ALUMÍNIO.GARANTIA ON-SITE DE 1 ANO 

(ASSISTÊNCIA BÁSICA NO LOCAL) 

UND 10 R$ 4.186,66 R$ 41.866,60 

VALOR TOTAL R$ 915.547,56 

 

2.2 - QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO 

 

2.3.  Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, para os ITENS observando as normas 

contidas no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar 147/2014. 

 

2.3.1.  Para os ITENS: 01, 03, 05 e 11– (Cota Principal 75%)- poderão participar os interessados que atendam 

aos requisitos do edital.  

 

2.3.2.  Para os ITENS: 02, 04, 06 e 12 – (Cota Reservada até 25%)- Poderão participar deste item, nos termos 

dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei 

Complementar nº 155/16 e regulamentado pelo DECRETO Nº 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, somente 

as microempresas e empresas de pequeno porte, que atenderem a todas as exigências deste edital. 

 

2.3.3.  Para os ITENS: 07, 08, 09 e 10 - (Cota Exclusiva para ME, EPP e MEI), vez que atendem aos requisitos 

previstos nos artigos 47 e seguintes da Lei Complementar nº123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei 

Complementar nº 147/2014. 

 

2.3.4.  Se a mesma pessoa jurídica vencer a cota reservada e a cota de ampla concorrência, a contratação 

do objeto será pelo menor valor obtido na licitação. (art. 8º, §3º, do Decreto 8.538/2015). 
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3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

3.1.  O Fundo Municipal de Educação de Paudalho-PE, será responsável pelo gerenciamento, orientação e 

controle do presente sistema de registro de preços.  

4. DA JUSTIFICATIVA 
 

4.1 Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nas 

empresas públicas e privadas. No governo, boa parte dos processos de trabalho já opera em sistemas de 

informação. Além disso, os equipamentos de informática são amplamente utilizados para a operação das 

atividades administrativas das unidades nos órgãos público.  

 

4.2 Como acontecem com a maioria das tecnologias, computadores e outros equipamentos sofrem um processo 

de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, imprime aos gestores a tomada de medidas que 

garantam a continuidade das informações de forma profícua. A continuidade dos serviços é um dos atributos 

principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços 

públicos causaria transtornos aos administrados. 

 

4.3 Dentro desse contexto, temos como principais objetivos:  

a) Substituir equipamentos obsoletos;  

b) Atender setores onde há necessidade por novos equipamentos;  

c) Substituir equipamentos fora da garantia cuja manutenção se torne onerosa;  

d) Garantir a atualização e modernização dos Equipamentos do Fundo Municipal de Educação de Paudalho-PE.  

 

4.4 Concluem-se então a necessidade do Fundo de Educação de Paudalho, realizar o procedimento licitatório 

para aquisições dos equipamentos de informáticas.  . 

 

5. DA PROPOSTA 

 

5.1. Na apresentação da proposta comercial deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a 

perfeita execução do objeto, tais como, transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas 

inerentes à execução do objeto. O Município não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou 

assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura da licitação, e que venha 

expressamente a incidir sobre o objeto a ser adquirido e ou contratado, na forma da Lei. Na hipótese de redução 

de alíquota após a apresentação da proposta, a mesma será devidamente considerada por ocasião do pagamento. 

 

5.2. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua entrega na 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, conforme previsto no Artigo 64, § 3º da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

5.3. O licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por órgão da 

administração pública ou entidade privada, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa 

ou órgão tomador, no qual deverá constar que este fornece ou forneceu, serviço similar ao objeto licitado. 

 

5.4. Junto com a entrega da proposta comercial atualizada de acordo com o valor alcançado na sessão de 

disputa, o fornecedor deverá encaminhar todos os catálogos e demais materiais de referência que 

comprovem o atendimento às especificações técnicas descritas neste projeto básico. 

 

5.5. As características técnicas obrigatórias deverão estar preferencialmente grifadas ou destacadas na 

documentação entregue, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da página 

da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise. 
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5.6. O não atendimento as características técnicas mínimas exigidas ou a comprovação de que a solução 

proposta possui características inferiores às solicitadas ensejará a desclassificação do participante do processo 

licitatório. 

 

5.7. Toda a documentação exigida neste item asseguram à contratante maior isonomia na avaliação técnica das 

propostas das empresas licitantes, além de oferecer objetivamente o entendimento correto do escopo de 

fornecimento e instalação da solução ofertada. 

 

6. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

6.1. O Município designará formalmente, empregado responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do ajuste, competindo-lhe acompanhar, supervisionar, avaliar e atestar a execução do objeto, 

efetuando os contatos, comunicações e notificações necessárias, atestando as notas fiscais e ou faturas 

correspondentes, bem como solicitando a eventual aplicação de sanção administrativa, sendo que se não houver 

o seu ateste acerca da prestação dos serviços a contento do Município, não será permitido qualquer pagamento. 

 

7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1. LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

 

7.1.1. A entrega do objeto de que trata este projeto básico deve ocorrer no horário comercial, de segunda a sexta-

feira, exceto feriados, na sede da Secretaria de Educação, sitiada na Praça Pedro Coutinho, nº 69 – Centro – 

Paudalho – PE. 

 

7.1.2. O objeto tratado neste projeto básico será recebido pelo Departamento de Informática, localizada na sede 

da Secretaria de Educação, sito a Praça Pedro Coutinho, nº 69 – Centro – Paudalho – PE.  

 

7.2. CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.2.1. No ato da entrega, será emitido  termo de recebimento provisório relacionando todos os produtos 

recebidos, nos termos da nota fiscal e ou fatura. 

 

7.2.2. Os produtos serão objeto de inspeção, realizada pelo departamento de Informática de Município, e 

constará das seguintes fases: 

 

 Abertura das embalagens; 

 Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas; 

 Homologação do funcionamento dos produtos; 

 Testes dos periféricos e ou componentes, se for o caso. 

 

7.2.3. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso. Não serão aceitos equipamentos usados, manufaturados 

ou de demonstração. 

 

7.2.5. Os equipamentos deverão ser entregues nas caixas, lacradas pelo fabricante, não sendo aceitos 

equipamentos com caixas violadas. 

 

7.2.6. O período de inspeção será de até 10 (dez dias) úteis, contados a partir da data da entrega. 

 

7.2.7. Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de mau funcionamento do produto, verificados na 

inspeção do mesmo, este devem ser substituído por outro com as mesmas características, no prazo de até 10 

(dez) dias úteis, a partir da data de realização da inspeção. 

 

7.2.8. Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as especificações técnicas 

exigidas neste projeto básico e aquelas oferecidas pela contratada, o gestor do contrato emitirá o termo de 

recebimento definitivo. 
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7.2.9. O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem a este termo de referência, ao edital e 

seus anexos (caso existam), será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de devolução. 

 

7.2.10. Decorrido o prazo de que trata o subitem anterior e não havendo a devida substituição dos produtos, 

serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. Substituído o produto, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos 

estabelecidos nessas condições de recebimento. 

 

7.3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

7.3.1. A inobservância de qualquer dos requisitos constantes deste projeto básico ensejará a desclassificação do 

proponente. 

 

7.3.2. É possível e será considerado como requisito atendido à oferta de um produto ou componente superior à 

configuração mínima estabelecida neste projeto básico, porém o valor praticado deve ser igual ou menor ao da 

configuração inicial. 

 

8. DO PRAZO DE ENTREGA 
 

8.1. O prazo de entrega dos equipamentos será de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de recebimento da 

Ordem de Fornecimento. O recebimento definitivo acontecerá após terminadas as etapas de inspeção. 

 

8.2. Todos os equipamentos entregues deverão, obrigatoriamente, ser idênticos entre si, dentro do especificado 

para cada item, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, versões de 

“chips”, “software”, “firmwares”, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens. 

 

8.3. A solução entregue deve ser composta de “hardware”, “software”, “firmware” e acessórios (conforme o 

caso), necessários à sua plena operação. 

 

8.4. Todos os equipamentos entregues deverão, obrigatoriamente, possuir mesmo padrão de cores, dentro do 

especificado para cada item. 

 

9. DO PRAZO DE GARANTIA E CONDIÇÕES GERAIS. 

 

9.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

9.1.1. A Garantia dos produtos deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses.  

 

9.1.2.  A Garantia para itens: 01, 02, 03, 04, 10, 11 e 12, deverão possuir garantia do fabricante do equipamento 

na modalidade on-site, mínima de 01 (ano) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local 

(on-site), contada a partir do recebimento definitivo do equipamento. A comprovação deverá ocorrer através de 

documentação do fabricante de domínio público, não sendo aceitas declarações do fabricante ou fornecedor para 

fins de comprovação que por ventura conflitem com catálogos, manuais, folders etc.;  

9.1.2.1. Durante o período da garantia, a abertura de chamados e o atendimento deverão ocorrer de segunda-

feira a sexta-feira, das 8h às 17h, via chat, formulário web ou telefone equivalente à ligação local ou gratuita 

para suporte e abertura dos chamados;  

9.1.2.2. A garantia de assistência técnica a ser prestada pelo fabricante deverá ocorrer on-site, na Sede do 

Município de Limoeiro-PE;  

9.1.2.3. Todos os componentes instalados ou integrados dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou 

estar em conformidade com sua política de garantia, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que 

possam acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada; 

9.1.2.4. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no website do 

fabricante do equipamento e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou 

código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete. 
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9.1.3. Toda a garantia deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa pertencente à sua rede 

autorizada, devidamente capacitada para tal função. 

 

9.1.4. A garantia prevista nesse item começa a contar a partir da data de entrega ao fornecedor do termo de 

recebimento definitivo da solução proposta. 

 

9.1.5. A emissão do termo de que trata o subitem anterior será de responsabilidade do gestor do contrato. 

 
9.2. SERVIÇOS DA GARANTIA 

 

9.2.1. O período de garantia será aquele oferecido pela contratada em sua proposta comercial, observado o prazo 

mínimo exigido neste projeto básico. 

 

9.2.2. O início do período de garantia dar-se-á a partir da data de emissão do termo de recebimento definitivo. 

 

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

10.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, iniciar-se-á na data da assinatura do contrato, sendo que a 

publicação resumida do contrato na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia, conforme 

Artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993. 

 

11 – DO PAGAMENTO 

 

11.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, por meio de depósito bancário na conta 

da contratada, após recebimento da nota fiscal eletrônica/fatura, conforme legislação vigente, atestada pelo 

responsável designado que fará o recebimento definitivo, vedada a antecipação do pagamento. 

 

11.2 - No valor a ser cobrado estarão incluídos todos os impostos, taxas e encargos necessários para o 

fornecimento dos itens. 

 

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a contratada à aplicação de multa de mora, nas 

seguintes condições: 

 

12.1.1 - fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o 

valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se 

parcialmente executado; 

12.1.2 - os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 

ajuste; 

12.1.3 - a aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste 

e aplique as outras sanções previstas na legislação e neste edital. 

 

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no ajuste e das demais cominações legais, 

garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
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proposta: não assinar a ata de registro de preços, não entregar a documentação exigida no edital ou 

apresentar documentação falsa, causar o atraso na execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar 

na execução do contrato ou fraudá-la, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou 

cometer fraude fiscal; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

alínea “c” . 

 

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste subitem não são cumulativas entre si, 

mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea “b”). 

 

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, o Secretário Municipal de 

Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza 

seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato. 

 

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do 

Município, competirá ao Secretario de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais 

modalidades sancionatórias. 

12.2.4 - As sanções descritas na alínea “d” também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem 

justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 

 

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada 

a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

 

12.3.1 - Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá 

notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

 

12.3.2 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da 

penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

 

12.3.3 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, 

devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n.º 8.666/1993; 

 

12.3.4 - A contratada comunicará ao Município as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

 

12.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o Município 

proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso 

da contratada que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993; 

 

12.3.6 - O recurso administrativo a que se refere o subitem anterior será submetido à análise da 

Procuradoria do Município. 

 

12.4 - Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração poderão ser 

cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente 

executadas do ajuste. 

 

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do 

ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.  
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12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da 

contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação aplicável. 

 

13 – DAS PENALIDADES 
 

13.1 - O não cumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência implicará na adoção de 

medidas e penalidades previstas em lei. 

 

14 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 

14.1 - As despesas decorrentes do presente registro de preços correrão à conta de dotação específica 

constante do orçamento a seguir: 
 

a) Projeto Atividade: 12.122.1201.2889.0000 – 12.361.1201.2890.0000 – 12.361.120222896.0000 – 

12.365.1201.2900.0000 – 12.361.1201.2903.0000 – 12.361.1202.1995.0000 – 12.365.1202.1864.0000 – 

12.361.1202.1867.0000 – 12.365.1202.1993.0000 – Elemento: 44.90.52 – 30.90.30 

 

 

Paudalho, 17 de setembro de 2021 

 

 

 

 

José Dionizio de Araújo Junior 

Secretário Executivo 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

AO 

MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE. 

 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 – AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE 

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO-PE. 
 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, formulamos PROPOSTA COMERCIAL, de acordo com todas as condições do 

Pregão Eletrônico n.º 022/2021 e seus anexos. 

 

1 - Compõem nossa proposta os seguintes documentos: 

 

1.1 - descrição do objeto, nos parâmetros do termo de referência, com indicação do preço unitário de 

cada item e do preço total propostos; 

 

1.2 – dados complementares para a contratação. 

 

2 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, 

contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem em única e total contraprestação pela 

execução do objeto. 

 

3 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data estabelecida no 

respectivo edital para o seu acolhimento. 

 

Sem mais para o momento, firmamo-nos. 

 

 

Local, dia, mês e ano. 

 

 

 

_____________assinatura_____________ 

Nome do representante legal  

Razão social da empresa e CNPJ 
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ANEXO III - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

1 - DA HABILITAÇÃO  

 

Para sua habilitação, os licitantes devem apresentar, exclusivamente, a documentação relativa à: 

 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

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

seus atuais administradores; 

 

1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que 

identifique a diretoria em exercício; 

 

1.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir; 

 

1.1.5 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de 

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

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

 

§ 1º Deverá estar prevista a autorização para empreender atividades pertinentes e compatíveis com o 

objeto desta licitação; 

 

§ 2º O documento deverá estar acompanhado de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

1.2 -  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

1.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual, por exemplo, documento do site: www.sintegra.gov.br; 

 

1.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

1.2.3 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei; 

 

1.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943; 
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§ 1º. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

§ 2º. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitação, mas somente para 

formalização da contratação, observadas as seguintes regras: 

 

I - A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma 

restrição; 

 

II - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

 

III - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser 

prorrogado por igual período; 

 

IV - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões comprobatórias de 

regularidade fiscal e trabalhista, a licitante poderá apresentar à Administração outro documento que 

comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 

151 do Código Tributário Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão; 

 

V - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, contado da 

apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar a certidão 

comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista; 

 

VI - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser 

prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o 

órgão competente emitir a certidão;  

 

VII - A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de 

regularização fiscal; 

 

VIII – O registro do preço da licitante na ata de registro de preços fica condicionada à regularização da 

documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, 

sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 

edital e na legislação pertinente, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes 

e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 

1.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

1.3.1 - O licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por 

órgão da administração pública ou entidade privada, devidamente assinado, carimbado e em papel 

timbrado da empresa ou órgão tomador, no qual deverá constar que este fornece ou forneceu, serviço 

similar. 
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1.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

1.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão competente, 

extraídos do livro diário, comprovando a boa situação financeira da licitante, vedada a substituição por 

balancetes e balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação; 

 

1.4.1.1 - Para Sociedade Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de balanço, na forma 

da Lei 6.404/76, cópias da publicação de: 

 

 balanço patrimonial; 

 demonstração do resultado do exercício;  

 demonstração dos fluxos de caixa. A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do 

balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à apresentação da 

demonstração dos fluxos de caixa; 

 demonstração das mutações do Patrimônio Líquido ou a demonstração dos lucros ou prejuízos 

acumulados;  

 notas explicativas do balanço. 

 

1.4.1.2 - Para outras empresas:  

 

 balanço patrimonial registrado no órgão competente; 

 demonstração do resultado do exercício.  

 cópia do termo de abertura e de encerramento do livro diário, devidamente registrado na Junta 

Comercial.  

 

1.4.1.3 - A empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações contábeis 

referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura, levantado na data de 

sua constituição, conforme os requisitos de legislação societária e comercial. 

 

1.4.1.4 - O balanço patrimonial deverá estar registrado ou na Junta Comercial ou no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, conforme o tipo de empresa da licitante, ou autenticado por meio do Sistema 

Público de Escrituração Digital – SPED, para as empresas que utilizem o sistema eletrônico de 

escrituração e que tenham seus documentos registrados na Junta Comercial. 

 

I - Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do balanço e das demonstrações contábeis, 

deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de abertura e de 

encerramento do livro diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão competente. 

 

II - No caso de livro diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 

deverá ser apresentado além do balanço e das demonstrações contábeis, registrado no órgão 

competente, o termo de abertura e de encerramento do livro diário e o recibo de entrega de escrituração 

contábil digital emitido pelo referido sistema. 

 

III - Consideram-se “já exigíveis” as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial referentes ao 

exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de apresentação dos 

documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Código Civil), mesmo no 

caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissão das 
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peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme 

entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do plenário). 

 

1.4.2 - Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no balanço patrimonial, os seguintes 

índices iguais ou maiores que 1,00 (um): Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral 

(ISG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC);  

  

1.4.2.1 - As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são as seguintes: 

 

a) Índice de Liquidez Geral: 

 

ILG = (AC + RLP) 

           (PC + PNC) 

 

Onde: 

ILG – Índice de Liquidez Geral; 

AC – Ativo Circulante; 

RLP – Realizável a Longo Prazo; 

PC – Passivo Circulante; 

PNC – Passivo Não Circulante (que equivale ao Exigível a Longo Prazo – ELP, conforme art. 

180 da Lei Federal nº 6.404/76, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.941/2009); 

 

b) Índice de Solvência Geral: 

 

ISG =         AT____ 

              PC + PNC 

 

Onde: 

 

ISG – Índice de Solvência Geral; 

AT – Ativo Total; 

PC – Passivo Circulante; 

PNC – Passivo Não Circulante (que equivale ao Exigível a Longo Prazo – ELP, conforme art. 

180 da Lei Federal nº 6.404/76, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.941/2009); 

 

c) Índice de Liquidez Corrente: 

 

ILC =        AC__ 

                  PC 

 

Onde:  

ILC – Índice de Liquidez Corrente; 

AC – Ativo Circulante; 

PC – Passivo Circulante; 

 

1.4.2.2 - As memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo licitante à documentação 

relativa à qualificação econômico-financeira. 

 

1.4.2.3 – Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um) em qualquer dos índices 

referidos serão considerados habilitados se, conjuntamente com os documentos de habilitação, 

comprovarem patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento). 
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1.4.3 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade nela definida. 

 

1.4.3.1 - No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão, para fins de 

habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data 

fixada para a sessão de abertura da licitação.  
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ANEXO VI - MODELO DE DADOS COMPLEMENTARES PARA A CONTRATAÇÃO 

 

DADOS COMPLEMENTARES PARA A CONTRATAÇÃO 

 

 

Local, dia, mês e ano. 

_____________assinatura_____________ 

Nome do representante legal  

Razão social da empresa e CNPJ 

 

OBS: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do PROPONENTE. 

 

DADOS DO ASSINANTE 

NOME DO ASSINANTE: 

N.º DE IDENTIDADE/ ÓRGÃO EMISSOR DO ASSINANTE: 

CPF DO ASSINANTE: 

CARGO:                                                                        NACIONALIDADE: 

ENDEREÇO COMPLETO DO ASSINANTE: 

 

ESTADO CIVIL:                                                                   PROFISSÃO: 

DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA (CREDOR) 

NOME COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 

CNPJ DA PESSOA JURÍDICA: 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 

 

TEL.:                                                                   E-MAIL: 

BANCO                                  AGÊNCIA N.º                        DIG.VER. 

NÚMERO DA CONTA: 

DADOS DO PREPOSTO (PESSOA PARA CONTATO) 

NOME COMPLETO: 

IDENTIDADE/ ÓRGÃO EMISSOR:                                           CPF:                                                                                     

NACIONALIDADE:                                                       PROFISSÃO: 

CARGO NA EMPRESA: 
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ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021 

 

Processo Licitatório N
o
 033/2021 

Pregão Eletrônico – Registro de Preços N
o
 022/2021 

 

Pelo presente instrumento, o MUNCIPIO DE PAUDALHO-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

________________, com sede na _________ (endereço completo) _________, representada 

legalmente por ________(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)_________, CPF/MF nº 

________________, residente e domiciliado ________(endereço completo)________, considerando o 

resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 022/2021, publicado em __/__/____, bem 

como a classificação das propostas e a respectiva homologação, conforme fls. ______ do Processo 

Licitatório nº 033/2021, resolve registrar os preços da empresa ___________, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº ________________, com sede na _________ (endereço completo) _________, representada 

legalmente por ________(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)_________, CPF/MF nº 

________________, residente e domiciliado ________(endereço completo)________,  , nas 

quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as 

condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e 

regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal n° 7.892/2013, pela Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para xxxxxxxxxxxxxxx, especificados no 

Anexo I do edital de Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços n° 022/2021, que passa a 

fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas 

licitantes classificadas, conforme consta nos autos do Processo Licitatório nº 033/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

2 - DO PREÇO 

 

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e 

abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos 

sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição. 

 

ITEM OBJETO 
QUANT. 

ESTIMADA 
UNID. 

PREÇO 

UNITÁRIO 

 

PREÇO 

TOTAL 

 

01      

02      

VALOR GLOBAL   

 

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste 

instrumento. 

 

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles 

poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição 
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pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-

se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA 

EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo 

mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade; 

 

c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

 

3.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde 

que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de 

ordem de fornecimento; 

 

b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

 

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.  

 

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, 

como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

 

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada 

comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 

diretamente, em majoração de seus encargos. 

 

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 

referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, 

comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 

interessada. 

 

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade 

que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de 

um ano. 

 

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando: 
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a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 

 

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 

proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

 

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios 

encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de 

análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

 

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 

 

a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

 

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados 

no mercado; 

 

d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de 

preços; 

 

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, 

por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da 

Ata de Registro de Preços. 

 

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o 

contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

 

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, 

observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento. 

 

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio 

de correspondência, com aviso de recebimento. 

 

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 

efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a 

contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 
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4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o 

pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por 

ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) 

Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para 

serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à 

antecipação. 

 

5.2 – Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos: 

 

                                     V.M = V.F x 12 x ND 

                                     100  360 

Onde: 

 

V.M. = Valor da Multa Financeira. 

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso. 

 

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado 

depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da 

conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado. 

 

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 

revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 

 

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e 

alterações posteriores; 

 

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para 

correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante. 

 

5.7 – Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos 

apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou 

correção a ser paga pela contratante. 

 

5.8 – Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

 

5.8.1 – Não produziu os resultados acordados; 
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5.8.2 – Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

 

5.8.3 – Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

 

5.9 – Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento; 

 

5.10 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 

 

5.11 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 

123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

5.12 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto 

aos demais. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

 

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 

 

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior à data 

de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

 

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 - As despesas decorrentes do presente registro de preços correrão à conta de dotação específica 

constante do orçamento a seguir: 

 

Projeto Atividade: 12.122.1201.2889.0000 – 12.361.1201.2890.0000 – 12.361.120222896.0000 – 

12.365.1201.2900.0000 – 12.361.1201.2903.0000 – 12.361.1202.1995.0000 – 12.365.1202.1864.0000 

– 12.361.1202.1867.0000 – 12.365.1202.1993.0000 – Elemento: 44.90.52 – 30.90.30 

 

CLÁUSULA OITAVA 

 

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com 

os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os 

prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

8.2 – Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis. 
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8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 

do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu 

transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 

 

8.4 – Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se 

não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem 

de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o 

objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação. 

 

CLÁUSULA NONA 

 

9 – DO FORNECIMENTO 

 

9.1 – O fornecimento dos Produtos será entregue na sede  do Município. 

 

9.1.1 – O recebimento dos Produtos será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, 

para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações 

deste Termo de Referência.  

 

9.1.2 – A entrega deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias corridos após formalização da 

solicitação. na sede do Município  localizada na Av. Raul Bandeira – Centro – Paudalho - PE. 

 

9.1.3 – Os produtos deverão ser entregues de acordo com a solicitação da Contratante,  caso contrário, 

os mesmos serão substituídos pela contratada, sem nenhum ônus adicional, no prazo de até 10 (dez) 

dias. 

 

9.1.4 – O Município rejeitará, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

 

10 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

10.1.2 – O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, 

para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do 

Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 

11 – DA VALIDADE 

 

11.1 – O prazo de validade do produto fornecido deverá ser superior a três meses no ato da entrega. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

 

12 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

12.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos 

materiais; 
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12.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das 

especificações contidas no Termo de Referência; 

 

12.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, 

sem qualquer ônus para o fornecedor; 

 

12.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à 

fiscalização do objeto do Termo de Referência. 

 

12.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota 

fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital; 

 

12.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência; 

 

12.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais 

verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível; 

 

12.2.3 - O translado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e 

eles deverão estar em perfeitas condições; 

 

12.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de 

Referência; 

 

12.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou 

em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a 

substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas; 

 

12.2.6 – A Secretaria  não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros; 

 

12.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da 

contratação. 

 

12.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados 

necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes 

aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e 

quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora; 

 

12.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, 

utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar 

o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de 

mora, nas seguintes condições: 
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13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 

sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste 

encontre-se parcialmente executado; 

 

13.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 

execução do ajuste; 

 

13.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital 

e na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

13.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada: 

 

a) advertência; 

 

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular; 

 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais 

cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

 

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

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base na alínea “c”. 

 

13.2.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste item não são cumulativas 

entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos 

(alínea b). 

13.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, o Secretário 

Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se 

confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato. 

13.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do 

Município, competirá ao Secretario de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das 

demais modalidades sancionatórias. 

 

13.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá 

notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 
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b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

 recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a 

motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de 

entrega das razões de defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) 

dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei 

Federal nº. 8666/93; 

d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas 

no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as 

notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 

promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 

resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal 

nº. 8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 

Procuradoria do Município. 

 

13.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 

poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às 

parcelas efetivamente executadas do ajuste. 

 

13.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 

prestada pela contratada. 

 

13.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 

desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação 

vigente. 

 

13.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas 

jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no 

edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

 

14 - DA RESCISÃO 

 

14.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei 

nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

 

15 - DOS ADITAMENTOS 

 

15.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

 

16 - DOS RECURSOS 
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16.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do 

art. 109, da Lei n
o
 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

 

17 – DA ADESÃO 

 

17.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

 

18 - DO FORO 

 

Fica eleito o foro de Paudalho-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou 

indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual 

distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

Paudalho, ____ de __________ de ______. 

 

 

________________________________________ 

MUNICIPIO DE PAUDALHO 

 

________________________________________ 

FORNECEDOR
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM 

O MUNICIPIO DE PAUDALHO E A EMPRESA 

_____________________, VENCEDORA DO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _______, PARA 

AQUISIÇÃO ........ 

Pelo presente instrumento de CONTRATO e na melhor forma de direito, de um lado como 

CONTRATANTE o MUNICIPIO DE PAUDALHO, com sede na Av. Raul Bandeira, nº 021 – Centro 

– Paudalho - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxx, neste ato representado pelo Prefeito Sr. 

xxxxxxxx, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxx, portadora da Carteira 

de Identidade nº. xxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e 

por outro lado como CONTRATADA _________________________________, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.º ____________________, com sede na ________________________, nº _____, 

____________, CEP ________________, neste ato representado por 

_________________________________________________, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

_________, residente e domiciliado na _______________________________, nº __________, 

_____________ e considerando o resultado PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021, com a Proposta 

apresentada pela CONTRATADA datada de __/___/____, constantes do Processo Licitatório n.º 

022/2021, sujeitando-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares da Lei 

Federal n.º 8.666/93, Lei Federal 10520/02, e suas respectivas alterações posteriores e de 

conformidade com as seguintes Cláusulas e Condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1- O presente CONTRATO tem como objeto a AQUISIÇÃO xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

2.1 – A descrição dos materiais objeto deste Contrato e os preços unitários e totais respectivos são os 

seguintes: 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE FORNECIMENTO  
 

3.1 - Fica estabelecida a forma de fornecimento parcelada, nos termos do art. 6º da Lei 8.666/93.  

 

CLAUSULA QUARTA – DA FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DO LOCAL DE 

ENTREGA  
 

4.1 – O fornecimento dos Produtos será  entregue na sede do Município. 

 

4.1.1 – O recebimento dos Produtos será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, 

para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações 

deste Termo de Referência.  

 

4.1.2 – A entrega deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias corridos após formalização da 

solicitação. na sede do Município localizada na Av. Raul Bandeira, nº 021 – Centro – Paudalho - PE. 
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4.1.3 – Os produtos deverão ser entregues de acordo com a solicitação da Contratante, caso contrário, 

os mesmos serão substituídos pela contratada, sem nenhum ônus adicional, no prazo de até 10 (dez) 

dias. 

 

4.1.4 – O Município rejeitará, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO  

5.1 - O valor estimado do presente CONTRATO é de R$ _________________________________ 

(valor por extenso). 

5.2 - A CONTRATADA arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, 

acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, 

transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais 

encargos necessários à prestação dos serviços objeto deste CONTRATO.  

5.3 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

6.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por 

ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) 

Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para 

serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à 

antecipação.  

 

6.2 - O pagamento somente será efetuado mediante:  

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do 

prazo de validade expresso na própria certidão;  

 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei 

n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;  

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3°, da 

Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito.  

d) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  

6.3 - Após a data prevista no item 6.1, será pago multa financeira nos seguintes termos:  

 

V.M = V.F x 12 x ND  

100 360  

Onde:  

V.M = Valor da Multa - Financeira  

V.F = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso  

N.D = Número de dias em atraso  

 

6.4 – Incumbirá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da Nota 

Fiscal/Fatura devida, a ser revisto e aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a respectiva 

discriminação das despesas efetuadas ou memorial de cálculo.  
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6.5 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à CONTRATADA 

para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação na nova Nota Fiscal ou Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela 

CONTRATANTE.  

6.6 – A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64 e 

alterações posteriores. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 

7.1 - Não será exigida garantia de execução do CONTRATO, mas o CONTRATANTE poderá reter, 

do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos 

devidos pela CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

8.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes ao CONTRATO são provenientes 

do orçamento próprio da CONTRATANTE para o exercício de 2021: 

 
Projeto Atividade:  

Elemento de despesa:  

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA  
 

9.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 meses contado a partir da sua assinatura.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
 

10.1- Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a 

dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por 

conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 

financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 

contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e 

colaboradores.  

10.2 - Compete à CONTRATADA:  

10.2.1 – Manter as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, durante toda a execução do contrato.  

10.2.2 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a regra estabelecida no Art. 66-A da 

Lei nº 8.666/93, caso a Contratada tenha sido vencedora da licitação nos parâmetros instituídos no 

inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do art. 3º dessa Legislação.  

10.2.3 - Cumprir fielmente o que estipula este Contrato;  

10.2.4 – Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais 

verificadas na prestação do serviço, no menor espaço de tempo possível;  

10.2.5 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Contrato;  

10.2.6 – Recrutar em seu nome, e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à 

perfeita entrega dos produtos, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, 

inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros 

decorrentes da sua condição de empregadora;  

10.2.7 – Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 

executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com 

o Município;  
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10.2.8 - Fornecer os produtos, obrigatoriamente de acordo com as especificações descritas nas 

Clausulas Segunda e Quarta deste Contrato, bem como no prazo e nos quantitativos estabelecidos pela 

Contratante, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do 

recebimento pela Secretaria, estarem em desacordo com as referidas especificações;  

10.2.9 – Arcar com todas as despesas inerentes à entrega dos produtos, devendo os mesmos ser 

entregues em perfeita condição de consumo;  

10.2.10 – O translado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada;  

10.2.11 – Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em 

parte, os produtos em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, avarias e/ou 

inconformidade com o solicitado, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) hora contados da notificação expedida pelo Município;  

10.2.12 – O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros.  

 

10.3 - Compete ao CONTRATANTE:  

 

10.3.1 - Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionadas com a entrega do objeto;  

10.3.2 – Rejeitar, no todo ou em parte, os Produtos que a contratada entregar fora das especificações 

contidas neste Contrato;  

10.3.3 - Fornecer local adequado para armazenagem dos Produtos nos períodos de sua entrega, sem 

qualquer ônus para a contratada;  

10.3.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à 

fiscalização do objeto deste Contrato.  

10.3.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de 

acordo com as condições, preços, prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento/ Ajuste e nas 

demais regras a ele aplicadas;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 

11.1 - A execução do CONTRATO será acompanhada por servidor determinado da 

CONTRATANTE, que terá um de seus membros designado como representante da Administração 

nos termos do art. 67, da Lei no 8.666/93, o qual deverá, como condição indispensável ao pagamento, 

atestar a realização do serviço contratado, por meio de emissão de relatoria mensal das atividades e 

serviços prestados pela Contratada.  

11.1.1 - Na ausência ou impedimento do servidor indicado, não sendo indicado substituto, caberá 

à respectiva chefia imediata o controle provisório da execução. 

11.2 - A empresa prestadora de serviços sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

unidade competente do Município, que será exercida por um servidor da CONTRATANTE 

denominado gestor, designado para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, competindo-lhe 

acompanhar, supervisionar, avaliar e atestar a execução do objeto, efetuando os contatos, 

comunicações e notificações necessárias, atestando as notas fiscais e ou faturas correspondentes, bem 

como solicitando a eventual aplicação de sanção administrativa à CONTRATADA.  

11.3 - Quaisquer exigências do Gestor do CONTRATO, inerentes ao fiel cumprimento do objeto 

deste CONTRATO, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA;  

11.4 - O gestor do CONTRATO anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para providências cabíveis e sugerindo 
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aplicação de multa ou rescisão do CONTRATO, caso a CONTRATADA desobedeça a quaisquer 

cláusulas estabelecidas neste CONTRATO.  

11.5 - A fiscalização se reserva o direito de recusar os serviços executados que não atenderem as 

especificações estabelecidas no CONTRATO, no Edital e seus anexos;  

11.6 - A CONTRATADA fica obrigada a executar os serviços referentes ao objeto licitado 

relacionado ao Edital e seus anexos, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia 

autorização da fiscalização;  

11.7 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA  
 

12.1 - A CONTRATADA terá o prazo de 03 (três) dias úteis, após a assinatura deste instrumento, para 

indicar o representante, bem como o seu substituto, na execução do CONTRATO, como preposto. 

(nome completo, nacionalidade, profissão e condição jurídica do representante da empresa).  

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS 

PENALIDADES  
 

13.1 – O atraso injustificado na execução do CONTRATO sujeitará o licitante CONTRATADO à 

aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:  

13.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 

sobre o valor total reajustado do CONTRATO, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 

CONTRATO encontre-se parcialmente executado; 

13.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução dos 

serviços;  

 

13.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

CONTRATO e aplique as outras sanções previstas no item 13.2 deste CONTRATO e na Lei Federal 

nº. 8.666/93;  

13.2 - A inexecução total ou parcial do CONTRATO ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 

licitante CONTRATADO:  

a) advertência;  

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no CONTRATO e das demais cominações 

legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o CONTRATO, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do CONTRATO, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;  

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a toda a Administração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

alínea “c”.  

 

13.2.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não são cumulativas entre si, 

mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea “b”).  

13.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, o Secretário Municipal 

de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, 

produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.  

13.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do 

Município, competirá ao Secretario de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais 

modalidades sancionatórias.  

13.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:  

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar 

o licitante CONTRATADO, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;  

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

indicando, no mínimo: a conduta do CONTRATADO reputada como infratora, a motivação para 

aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa;  

 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, 

devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;  

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do CONTRATO, considerando-se eficazes as 

notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;  

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor 

do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito 

de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;  

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria 

do Município.  

13.4 – Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração 

poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante CONTRATADO, 

relativos às parcelas efetivamente executadas do CONTRATO.  

13.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão do CONTRATO, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da 

garantia prestada pela CONTRATADA.  

13.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 

desfavor da CONTRATADA, proceder-se-á, a cobrança judicial da diferença, nos termos da 

legislação aplicável.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS  

 

14.1 – Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (dias) úteis da notificação, à 

CONTRATANTE, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos da Lei nº 

8666/93, art.109.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  

 

15.1 - Este Instrumento de CONTRATO guarda inteira conformidade com o Edital, Termo de 

Referência e Anexos e o Processo nº 033/2021 do qual é parte integrante, vinculando-se, ainda, a 

proposta da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS  
 

16.1 – A execução deste CONTRATO, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, sendo aplicados supletivamente os princípios 

da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 

8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, Lei nº 10.520/02, Decreto 

Federal nº 5450/05, Decreto 3.555/00 e alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 

17.1 - Este CONTRATO poderá ser alterado mediante Termo Aditivo com as devidas justificativas, 

nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8666/93.  

 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA – DA MODIFICAÇÃO UNILATERAL  
 

18.1 – A CONTRATANTE reserva-se no direito de modificar o CONTRATO, unilateralmente, para 

melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO, 

conforme art. 58, inciso I da Lei 8.666/93.  

 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
 

19.1 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo 

Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, de acordo com o Parágrafo Primeiro do 

art.65 da Lei nº 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em 

Lei, salvo, as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU 

INCORPORAÇÃO.  
 

20.1 - A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte 

alguma deste CONTRATO, sem expressa anuência da CONTRATANTE.  

20.2 - A fusão, cisão ou incorporação, só será admitida com o consentimento prévio e por escrito da 

CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do CONTRATO.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO  
 

21.1 - Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da 

legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, os quais a CONTRATADA se obriga a saldar 

na época devida.  

21.2 - É assegurado à CONTRATANTE a faculdade de exigir da CONTRATADA a qualquer tempo, 

documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, 

trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste CONTRATO.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS ÔNUS E ENCARGOS  
22.1 - Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste CONTRATO que se destinem à 

realização dos serviços, locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições 

previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos ficam totalmente a cargo da 

CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL  
 

23.1 - A CONTRATADA responderá por qualquer dano, prejuízo pessoal ou material que seus 

empregados ou prepostos, em razão de ato comissivo ou omissivo, independente de averiguação de 

culpa ou dolo, excepcionando-se as hipóteses de caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima e 

fato exclusivo de terceiro, venham a causar aos bens da CONTRATANTE em decorrência da 

prestação dos serviços objeto deste CONTRATO, incluindo-se, também, os danos materiais ou 

pessoais a terceiros, a que título for.  

23.2 - A CONTRATANTE estipulará prazo à CONTRATADA para reparação de danos porventura 

causados.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RESCISÃO  
 

24.1 - A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas neste CONTRATO, em lei ou regulamento.  

24.2 - A rescisão do CONTRATO poderá ocorrer, ainda, nas seguintes hipóteses:  

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;  

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;  

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração;  

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CONTRATADO com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

edital e no CONTRATO;  

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei 

8.666/93.  

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;  

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do CONTRATO;  

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do CONTRATO além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei 

8.666/93;  

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
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guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 

situação;  

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 

obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação;  

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, 

serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto;  

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do CONTRATO.  

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis.  

24.3 - A rescisão do CONTRATO poderá ser:  

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII 

e XVII do subitem anterior;  

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração;  

III - judicial, nos termos da legislação;  

§ 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente.  

§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do subitem anterior, sem que haja 

culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

sofrido, tendo ainda direito a:  

I - devolução de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão;  

III - pagamento do custo da desmobilização.  

§ 3o Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do CONTRATO, o cronograma de execução 

será prorrogado automaticamente por igual tempo.  

24.4 - A rescisão de que trata o inciso I do subitem anterior acarreta as seguintes consequências, sem 

prejuízo das sanções previstas neste CONTRATO:  

I - assunção imediata do objeto do CONTRATO, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração;  

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do CONTRATO, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei 

8.666/93;  

III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos;  

IV - retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à 

Administração.  

§ 1o A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste item fica a critério da Administração, 

que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.  
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§ 2o É permitido à Administração, no caso de recuperação judicial ou extrajudicial do 

CONTRATADO, manter o CONTRATO, podendo assumir o controle de determinadas atividades de 

serviços essenciais.  

§ 3o Na hipótese do inciso II deste item, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 

Administração, conforme o caso.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO  
 

25.1 - Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de CONTRATO, 

por extrato, no Diário Oficial dos Município - AMUPE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, conforme Parágrafo único do art.61 da lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO  
 

26.1 - Fica estabelecido o Foro de Paudalho – PE, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas direta ou 

indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente CONTRATO em 03 (três) vias de igual 

teor, para que produza seus efeitos legais. 

Paudalho,  xxx de xxxxx de 2021 

 

________________________________________ 

MUNICIPIO DE PAUDALHO 

 

________________________________________ 

CONTRATADO 


