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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 000025 / 2018

PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, com sede na Rua Desembargador Danton 
Bastos, nº 0001, Centro, Barra de São Francisco/ES, torna público que realizará procedimento de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, com Lotes exclusivos à participação de ME - Microempresas e EPP - Empresas de 
Pequeno Porte, com amparo na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, através do 
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº 0064 de 02 de abril de 2018.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Modalidade: Pregão Presencial Nº 000025/2018

1.2 - Processo Administrativo: 0000028/2018

1.3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE

1.4 - Objeto de Licitação:  Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de informática e telefonia 
para serem utilizados em diversos setores desta municipalidade, conforme Anexo I e Termo de Referência.

1.5 - Dotação Orçamentária: A despesa ocorrerá na Dotação Orçamentária das fichas 611, 132, 403, 350, 426, 484, 06, 
76, 813, 45, 602, 971, 342, 355, 428, 788, 111, 83, 009, 1033, 140, 409, 352, 421, 431, 101, 116, 727, 016 e 27, 
referentes ao orçamento do exercicio do ano de 2018.

1.6  Os Lotes 009 e 012 serão destinados a ampla concorrência, tendo em vista seus valores estimados serem 
superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Os lotes 026 e 027 referem-se às cotas de 25% dos lotes 009 e 012 
destinadas a participação exlusiva de ME's e EPP's em obediência ao inciso III do artigo 48 da Lei Complementar 
123/2006. Os demais lotes serão destinados a participação exclusiva de ME's e EPP's, tendo em vista seus valores 
estimados serem inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em obediência ao inciso I do artigo 48 da Lei Complemntar 
123/2006. 

2 - DA SESSÃO PÚBLICA

2.1 - A Sessão de Abertura do presente Certame Licitatório, realizar-se-á no dia 22 de maio de 2018 às 09:00 Horas, na 
sala da CPL (Comissão Permanente de Licitação) situada na Alameda Santa Terezinha nº 100, Bairro Vila Landinha, 
neste Município.

2.2 - Data, Local e Hora para protocolo dos envelopes (ENVELOPE 01 - PROPOSTA , ENVELOPE 02 - 
HABILITAÇÃO):

2.2.1 - Os envelopes deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, 
Espírito Santo, situado na Rua Desembargador Danton Bastos, nº 001, Centro, Sede da Prefeitura Municipal, até as 
08:30 Horas do dia 22 de maio de 2018.

2.2.2 -Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste Edital.

3 - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

3.1 - As empresas que tiverem interesse em participar do presente certame deverão retirar o edital no site 
www.pmbsf.es.gov.br, ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário Oficial do Estado, 
tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento. 

Page 1 of 48

http://www.pmbsf.es.gov.br,


ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

3.2 - Os pedidos de esclarecimentos quanto ao objeto ou ao procedimento de licitação devem ser enviados ao Pregoeiro 
até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico 
licitacao@pmbsf.es.gov.br <mailto:licitacao@pmbsf.es.gov.br>.

3.3 - Os prazos e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste Edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º e 3º do artigo 
41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.

3.4 - A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo da Prefeitura Municipal de Barra de São 
Francisco, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, seguindo as condições e os 
prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993.

3.5 - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do Processo 
Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado documento que 
comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante.

3.6 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando ao interessado sobre a 
sua decisão.

3.7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que atenderem todas as exigências contidas 
neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

4.2 - Poderão participar deste Pregão Presencial somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta 
licitação e que atendam às exigências deste edital.

4.3. Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão 
temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública; que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições dos arts. 
9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93

4.4 A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecida neste instrumento convocatório.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, as empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do 
Pregão por proprietário, sócio ou dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do Estatuto ou 
Contrato Social e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, bem como cópias de seus 
documentos pessoais com o intuito de que seja comprovada a aptidão para participação do certame.

5.2 - Para fins de credenciamento, o proponente poderá ainda enviar um Representante munido de documento que o 
credencie à participação (ANEXO III), com firma reconhecida, respondendo o mesmo pela representada ou Instrumento 
Procuratório Público, que o autorize a responder pelo proponente.

5.3 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionado no item 2.1 a partir das 09:00  Horas.

5.4 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como 
possa manifestar interesse recursal.

5.5 - Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente apresentará ao Pregoeiro:

a) Cópia de Documento de Identidade, devidamente autenticado, emitido por Órgão Público. No caso do representante 
ser mandatário, nos termos do item 5.2, este deverá apresentar, juntamente com sua documentação, cópia do 
documento de identidade (igualmente autenticado) do sócio (s) e/ou proprietário (s) que o credenciou à participação 
no certame;
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b) Instrumento Procuratório (ANEXO III), com firma reconhecida, que o autorize a participar especificamente deste 
Pregão Presencial ou Instrumento Procuratório Público, que o autorize a responder pelo proponente, inclusive para a 
oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente (o referido documento faz-se necessário, 
somente quando o representante não for sócio ou proprietário da empresa).

c) Apresentação das Declarações, conforme modelos nos Anexos IV e VI, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da 
Lei nº 10.520/02, que deverão ser entregues separadamente dos Envelopes de Proposta e Habilitação.

d) Cópia autenticada do Ato Constitutivo Estatuto ou Contrato Social, do Documento de Eleição de seus Administradores, 
devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, a fim de comprovar 
se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra.

e) Declaração constante no Anexo VIII, devidamente preenchida com os dados da licitante participante (não sendo a 
referida declaração apresentada junto à documentação de credenciamento, poderá o Pregoeiro solicitar o prenchimento 
da mesma durante a sessão).

5.6 - Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento do credenciamento, as declarações de caráter 
obrigatório de acordo com os modelos constantes nos Anexos IV e VI, o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo de 
declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.

5.7  - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no Credenciamento, 
isenta o Licitante de apresentá-los no Envelope nº02 - HABILITAÇÃO.

5.8 - Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n° 123/2006, deverá comprovar no 
Credenciamento esta condição por meio de declaração emitida pela Junta Comercial do Estado onde for sediada a 
empresa.

5.9 - Caso o licitante não se faça presente deverá remeter as declarações de que trata a letra "c" do  item 5.5 em 
envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres:

"PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES"
Pregão Presencial Nº. 000025/2018
ABERTURA: 22 de maio de 2018 ÀS 09:00 horas.
"ENVELOPE DECLARAÇÃO".
5.10 - Na hipótese do representante apresentar, no momento do credenciamento os documentos de identeidade originais 
exigidos na alíena 'a' do item 5.5, o Pregoeiro poderá providenciar as copias e realizar a autenticação durante a fase de 
Credenciamento.

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 - Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua Proposta de Preço e a Documentação 
necessária para Habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, além da 
Razão Social completa da proponente e CNPJ, os seguintes dizeres: 

À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
Pregão Presencial Nº 000025/2018
ABERTURA: 22 de maio de 2018, HORA: 09:00 horas
ENVELOPE Nº 001 - PROPOSTA

À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
Pregão Presencial Nº 000025/2018
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ABERTURA: 22 de maio de 2018, HORA: 09:00 horas
ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO.

6.2 - O Envelope nº 001 - PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 7 deste Edital, e o 
Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 9 deste Edital.

6.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião 
de Nota, ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES, hipótese em que a 
autenticação deverá ocorrer imediatamente após a abertura dos envelopes, ou por publicação Oficial.

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1 - A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificação da empresa 
licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo 01;

b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do 
Certame;

c) Preço unitário (cada item) e Preço Total (cada lote), cotado em Real e com até duas casas decimais após a vírgula 
(R$ X,XX), incluindo-se todos os custos, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, licenças, incidentes 
sobre os produtos adquiridos, conforme modelo Anexo 01.

7.2 - O licitante, ao elaborar sua proposta escrita, poderá utilizar o Anexo I do Edital como modelo ou realizar a 
impressão da proposta através do software diposnibilizado pela PMBSF, conforme Item 7.12 deste Edital.

7.3 - No preço proposto já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, contribuições e obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais 
não acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES.

7.4 - A simples apresentação da proposta por si só, implicará na plena aceitação por parte do licitante de todas as 
condições deste edital, independentemente de transcrição.

7.5 - A proposta será desclassificada se desatender, expressamente, as normas e exigências deste edital.

7.6 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, evitando 
sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

7.7 - Não será aceita proposta parcial (quantidade inferior) com relação ao objeto.

7.8 - Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se o Pregoeiro 
do certame, o direito de corrigi-los na forma seguinte:

a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado mantendo-se o preço 
unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.

b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo corrigido.

7.9 - Na proposta de Preço deverá constar a MARCA dos produtos ofertados, assim como as especificações contidas no 
Anexo I e Termo de Referência, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do 
objeto.

7.10 - Juntamente com a proposta por escrito, os licitantes DEVERÃO apresentar proposta comercial em formato 
digital (PCA - Proposta Comercial Automática) em um CD ou DVD;

7.11 - Para confecção da proposta em formato digital, o licitante deverá utilizar o software disponibilizado pela Prefeitura 
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Municipal de Barra de São Francisco;

7.12 - Está disponibilizado no endereço eletrônico: 
https://s3.amazonaws.com/el.com.br/gmp/bin/proposta_comercial_automatica.zip o programa para download, que será 
utilizado para leitura e preenchimento da proposta.
 
7.13 - Para o preenchimento da proposta, o fornecedor deverá solicitar por email o arquivo PCA (Proposta Comercial 
Automática), no endereço eletrônico: licitacao@pmbsf.es.gov.br Informando os dados da Empresa (nome, endereço 
completo, CNPJ, email e telefone) e o número do pregão ou processo em questão até, no máximo, às 16:00 horas do 
primeiro dia útil anterior à data de abertura do certame. 

7.14 - A não apresentação da proposta em CD ou Pen Drive, NÃO INCIDIRÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO da licitante. 
OBS.: O arquivo PCA NÃO poderá ser renomeado.

7.15 - Excepcionalmente, ocorrendo problemas técnicos nos sistemas da Prefeitura Municipal de Barra de São 
Francisco, o Pregoeiro poderá dispensar a apresentação da proposta em formato digital, devendo tal decisão ser 
disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal.

7.16 - Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atenderem as disposições contidas neste Edital;

b) Apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado.

7.17 - A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiroem até 24 (vinte e quatro horas) do 
encerramento do procedimento a nova proposta de preço, que reflita o valor vencedor na sessão pública, sendo que a 
planilha deverá sofrer o mesmo percentual de desconto em relação aos preços unitários e ao preço global adjudicado.

8 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1 - Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos licitantes.

8.2 - Caso o licitante não esteja presente deverá enviar as declarações, conforme Anexo 04 e 06,  na forma estipulada 
pelo item 5.8.

8.3 - O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 001 - PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR 
PREÇO POR LOTE considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, 
VIII, IX e X.

8.4 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou que imponham 
condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

8.5 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, apenas o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

8.6 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo 
pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8.7 - Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 
decrescente de valor.

8.8 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

8.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da 
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das 
propostas.
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8.10 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar 
necessárias a fim de por ordem ao certame.

8.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

8.12 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

8.13 - Encerrada a sessão de lances, se verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°, da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006, será  assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
empresas de pequeno porte que atenderem as exigências deste Edital.

8.14 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 
empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

8.15 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada para 
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 
situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e empresas 
de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 8.14 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no 
prazo previsto na alínea "a" deste item.

8.16 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências previstas neste Edital, será 
declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

8.17 - O disposto nos itens 8.13 a 8.16 deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.18 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

8.19 - Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo 
motivadamente a respeito.

8.20 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no mercado, 
coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios e despesas 
indiretas.

8.21 - Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as exigências 
de habilitação previstas neste edital.

9 - DA HABILITAÇÃO

9.1 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo relacionados:

9.2 - Da Habilitação Jurídica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, contrato social em vigor ou última alteração consolidada, devidamente 
registrada e suas alterações, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
do documento de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil acompanhada de prova da diretoria em exercício;
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido no país.

9.3 - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista

9.3.1 - Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, são exigidas, consoante aos ditames do Artigo 29 da Lei 
8.666//1993, as seguintes documentações:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Certidão da Regularidade de débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União;

c) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, onde for sediada a empresa, com validade na data de realização 
da licitação;

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa, com validade na data da realização 
da licitação;

e) Prova de regularidade com o Instituto de Seguridade Social (INSS), com validade na data de realização da licitação (a 
referida regularidade poderá ser comprovada por meio da certidão prevista na letra "b", desde que esta abranja a 
regularidade com as contribuições sociais);

f) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com validade na data de realização 
da licitação;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;

9.3.2 - Poderão ser apresentadas para fazer prova da regularidade as Certidões Negativas obtidas via internet, cabendo 
a quem receber o referido documento, confirmar o seu teor na própria rede de comunicação ou no órgão emitente.

9.3.3 - As Certidões que comprovem a regularidade de Débitos, antes referidas deverão conter o mesmo CNPJ do 
Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pelo Licitante no momento do Credenciamento.

9.3.4 - Figuram como exceções, ao Item 9.3.3 as Certidões cuja abrangência atingem tanto a empresa Matriz quanto as 
Filiais (INSS e PGFN/RECEITA FEDERAL).

9.4 - Da Qualificação Econômico-Financeira

9.4.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Protestos, expedidas pelos cartórios competentes, com 
validade na data de abertura do certame.

9.5 - Da Regularidade Social

9.5.1 - Declaração, datada e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88, de que não 
existe no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre ou de qualquer menor de dezesseis anos, salvo o contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos (Lei 9.854, de 27/10/99). (Anexo V)

9.6 - Da Qualificação Técnica

9.6.1 - Apresentação de atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido por empresa privada, 
órgãos ou entidades da Administração Pública, que comprovem a aptidão para o fornecimento compatível em 
características indicadas no Anexo I.

9.6.2 -  O atestado deve ser emitido em papel timbrado da empresa contratante, assinado por seu representante legal, 
discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada.

9.6.3 -  A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco poderá promover diligências para averiguar a veracidade das 
informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, a licitante 

Page 7 of 48



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas 
sanções previstas na Lei n° 8.666/1993.

9.7 - Os documentos de habilitação serão exigidos somente do licitante vencedor do certame.

9.8 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 
de nota ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio da PMBSF, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer no 
momento da abertura do envelope de habilitação.

10 - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1 - A microempresa e a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de lances que possuir restrição 
em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos neste Edital, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período nos 
termos do Art. 43, §1º da Lei Complementar 123/2006 a contar da data, caso for declarada como vencedora da etapa 
de lances. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiroconvocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação para o exercício do mesmo direito ou revogar a licitação.

10.2 - O benefício previsto no Item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação 
de todos os documentos previstos neste Edital no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma 
restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a microempresa e a empresa 
de pequeno porte, será automaticamente inabilitada.

10.3 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame, sendo-lhe(s) adjudicado POR LOTE o objeto do certame, caso não ocorra a 
manifestação de recurso.

10.4 - A adjudicação do objeto desta licitação será feita a apenas um licitante por LOTE.

10.5 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará 
a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo 
autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

10.6 -O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação 
ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. 

10.7 - A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar 
conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do 
proponente.

10.8 - O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em 
qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente em qualquer dos envelopes.

10.9 - Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção de 
recorrer dos atos até ali praticados.

10.10 - Não hanvendo manifestação de interesse em recorrer, os envelopes ainda lacrados contendo os documentos 
habilitatórios das licitantes, que não se sagraram vencedoras em nenhum dos lotes serão devolvidos às mesmas;

10.11 - Não sendo realizada a devolução dos envelopes no ato da Sessão, conforme item 10.10 deste Edital, terão as 
licitantes o prazo de 15 (quinze) dias para, se houver interesse, solicitarem a devolução dos envelopes não analisados. 
Após o referido prazo, a CPL reserva-se no direito de inutilizá-los.
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11 - DOS RECURSOS

11.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 
8.666/93 e suas alterações, devendo o recorrente manifestar-se imediata e motivadamente, sendo a autoridade 
competente superior, o Ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal, para decidir sobre o recurso, após informações do 
Pregoeiro.

11.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

a) Ser dirigida ao Pregoeiroao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de 
documentação pertinente;

b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02). O 
documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em 
que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-
ES, situada na Rua Desembargador Danton Bastos, nº 01, centro, CEP 29.800-000, Barra de São Francisco-ES, no 
horário das 08:00 as 11:00 e 13 às 16 horas, e fora do prazo legal, não serão conhecidos.

d) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 
4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

11.3 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela empresa licitante.

11.4 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das empresas licitantes 
credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de classificação, da análise dos documentos 
de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros fatos pertinentes. 

12.2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver manifestação de recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá ao Prefeito Municipal. 

12.3 - A homologação do Pregão caberá ao Exmo. Prefeito Municipal.

13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 - Homologada a licitação, a PMBSF convocará a(s) licitante(s) vencedora(s) para assinar a Ata de Registro de 
Preços.

13.2 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

14 - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

14.1 - Os produtos constantes neste edital deverão ser entregues, parceladamente, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento emitida pelo Setor de Compras e mediante solicitação do 
setor beneficiado, em conformidade com as descrições e quantidades descritas no Anexo I.

14.2 - O recebimento do objeto desta licitação se dará:

a) após verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação.

14.3 - Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os produtos não estejam aptos ao consumo, ou estejam em 
desacordo com as exigência editalícias, poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a 
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Licitante a providenciar a substituição dos mesmos, não aceitos, conforme solicitação do setor beneficiado. O transporte 
e carregamento dos produtos não aceitos será feito pelo fornecedor.

15 - DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a entrega e aceitação dos 
produtos e mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada pelo recebedor dos 
mesmos. 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 pelo Contratante.

15.2 - Vencido o prazo para pagamento acima estabelecido, sem que o mesmo tenha sido efetuado pela PMBSF, esta 
pagará juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês, calculado "pro-rata die", os quais serão pagos juntamente 
com a quitação do principal.

15.3 - O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou ordem de pagamento bancária em nome da 
contratada.

15.4 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65, da Lei 
nº 8.666/93;

15.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

15.7 - É expressamente vedado ao fornecedor efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou 
de terceiros.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 - À Contratada que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicado as seguintes 
penalidades:

a) Multa;

b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de fornecimento;

c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES e,

d) Declaração de inidoneidade.

16.2. Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a Contratada:

a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 
Contratante;

c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;

d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

e) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;

f) se recuse a assinar o contrato ou a ordem de fornecimento, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no 
Edital.
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16.3. Ocorrendo atraso no fornecimento do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do 
valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

16.4. Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à Contratada a pena de suspensão do direito de licitar com a 
Prefeitura de Barra de São Francisco-ES, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em 
função da gravidade da falta cometida.

16.5. Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, não cumprir 
as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do Contratante, 
independentemente das demais sanções cabíveis.

16.6. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a 
natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

16.7. Caso o Contratante exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a Contratada, 
justificando a medida.

16.8. As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10 
(dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do recurso.

16.9. Poderá, ainda, a Contratada, a juízo do Contratante, responder por perdas e danos, independentemente das 
demais sanções previstas neste edital.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente 
edital, e seus anexos.

17.2 - A PMBSF reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e 
veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

17.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

17.4 - O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.

17.5 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário, profissionais de 
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer 
outro servidor da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES.

17.6 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com suas 
alterações, independente da transcrição das normas vigentes.

17.7 - O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

17.8 - Informações complementares inerentes a este Pregão Presencial poderão ser obtidas pelos interessados no tel.: 
(27) 3756-5443, em dias úteis no horário de 08 às 16 horas.

17.9 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais 
vantajosa para a Administração.

17.10 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

17.11 - Anexo I - Lotes - Modelo de Proposta;

17.12 - Anexo II - Termo de Referência;

17.13 - Anexo III - Modelo de Credenciamento;

17.14 - Anexo IV - Modelo de Declaração (Atendimento às Exigências Habilitatórias);
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17.15 - Anexo V - Modelo de Declaração (Menor);

17.16 - Anexo VI - Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes);

17.17 - Anexo VII - Informações para Contato dos Licitantes

17.19 - Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços

Barra de São Francisco, Espírito Santo, 27 de abril de 2018.

________________________

EMÍDIO MORAES NETO
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 001

Código

Lote

00029 00033976 UNID. ADAPTADOR USB WIRELESS 27

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 002

Código

Lote

00015 00033980 UNID. APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO 75

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 003

Código

Lote

00005 00011409 CAIXA CABO DE REDE CAT 5 - CAIXA COM 305 METROS 19

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 004

Código

Lote

00016 00033981

-IDENTIFICACAO DE CHAMADAS: INCORPORADO DTMF E
FSK
-RAMAIS SEM FIO DECT: PLACA 5 RAMAIS SEM FIO DECT
-NUMERACAO DE RAMAIS: DE 20 A 31 OU FLEXIVEL (2-2999)
-QUANTIDADE DE TERMINAIS INTELIGENTES: 4 - TI 73OI
-ALIMENTACAO AC: 90 - 240 VAC BIVOLT AUTOMATICA, 50
OU 60HZ
-POTENCIA MAXIMA: 30 W
-PROTECAO ELETRICA: NOS TRONCOS, RAMAIS E
ALIMENTACAO AC,       CONTRA TRANSIENTES E
OSCILACOES DA REDE
-PROTECAO DE PROGRAMACAO: PILHA NI / CD DE 3,6 V -
RECARREGAVEL
-NA FALTA DE ENERGIA: LINHAS 1, 2, 3 E 4 ACOPLADAS
AUTOMATICAMENTE AOS RAMAIS 20, 21, 22 E 23
-SELECAO AUTOMATICA DE LINHAS INCORPORADA
-FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA
-BLOQUEIO DE RECEBIMENTO DE CHAMADA A COBRAR
-ATUALIZACAO DE FIRMWARE VIA PEN DRIVE
-ATENDIMENTO AUTOMATICO DISA (4 CANAIS) 2
-ENVIO DE MENSAGENS DISA VIA PEN DRIVE
-GARANTIA DE 1 (UM) ANO

UNID. CENTRAL PABX - CAPACIDADE 4 LINHAS E 12 RAMAIS
ANALOGICOS + 5 RAMAIS SEM FIO DECT

10

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 005

Código

Lote

00004 00015346 UNID. CONECTOR RJ 45 650

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 006

Código

Lote

00012 00029794 UNID. ESTABILIZADOR 300 VA COM GARANTIA DE 6 (SEIS) MESES 73

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 007

Código

Lote

00002 00016439 UNID. HD 500 GB SATA II 15

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 008

Código

Lote

00018 00033983

-FUNCOES: IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER /
WIRELESS
-TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: MICROPIEZO
-RESOLUCAO MAXIMA DE IMPRESSAO: 5760 X 1440 DPI
-VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM
EM CORES
-TAMANHO DA GOTA: 3 PICOLITROS
-CABO USB INCLUSO
-CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: 100 FOLHAS DE
PAPEL A4
-CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL: 30 FOLHAS DE PAPEL
A4
-TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS: COMUM, PAPEIS
ESPECIAIS EPSON      (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI
GLOSSY, HIGT QUALITY INKJET
     PAPER)
-IMPRESSAO DUPLEX: MANUAL
-IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD
-EMAIL PRINT
-CONEXOES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WI-FI
-COMPATIBILIDADE COM WINDOWS
-GARANTIA DE 1 (UM) ANO

UNID. IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA
COM SISTEMA BULK INK ORIGINAL DE FABRICA

5

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(AMPLA CONCORRÊNCIA) LOTE 009

Código

Lote

00017 00033982

-CONECAO WI-FI
-COR: MONOCROMATICA
-IMPRESSAO DUPLEX AUTOMATICO
-IMPRESSAO ATRAVES DOS DISPOSITIVOS MOVEIS
SISTEMA ANDROID
-VISOR: LCD DE 2 LINHAS
-RESOLUCAO DA IMPRESSAO: 2400 X 600 DPI
-MEMORIA 32 MB
-EMULACAO GDI
-IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO
-CONEXAO: USB DE ALTA VELOCIDADE E WIRELESS
802.11B/G/N
-IMPRESSAO COM DISPOSITIVOS MOVEIS
-CICLO MENSAL: 10.000 PAGINAS
-CICLO MENSAL RECOMENDADO: 2.000 PAGINAS
-CONSUMO DE ENERGIA: IMPRESSAO 480W E STANDY-BY
60W
-VOLTAGEM: 110V
-BANDEJA DE PAPEL: CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS
TAMANHO A5       ATE OFICIO
-SAIDA DO PAPEL: CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS
-VELOCIDADE DA COPIA EM PRETO: 26 CPM
-AMPLIACAO E REDUCAO: 25% - 400%
-TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSICAO: 21,6 X 27,9 CM
-AGRUPAMENTO DE COPIAS: SIM, 2 EM 1
-RESOLUCAO DA COPIA: 600 X 600 DPI
-OPCOES: ORDENADAS, N EM 1, COPIAS MULTIPLAS (ATE
99) E COPIA       DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE
-DIGITALIZACAO COLIRIDO E PRETO
-RESOLUCAO OPTICA: ATE 600 X 2400 DPI
-RESOLUCAO INTERPOLADA: ATE 19200 X 19200 DPI
-DIGITALIZA PARA: EMAIL, IMAGEM, OCR, ARQUIVO E
MICROSOFT      SHAREPOINT
-FORMATOS DE ARQUIVO: TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF,
SECURE PDF,       PNG E XPS
-VISUALIZACAO E SOFTWARE OCR: SCANSOFT
PAPERPORT SE WITH        OCR FOR WINDOWS
-GARANTIA DE 1 (UM) ANO.

UNID. IMPRESSORA LASER JET MONOCROMATICA
MULTIFUNCIONAL

39

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 010

Código

Lote

00150 00033987

-PESO
-CONDICOES AMBIENTAIS DE OPERACAO
-TEMPERATURA ENTRE 5º S 45ºC
-UMIDADE ENTRE 10%  E 85%
-CONSUMO MAXIMO 0,06 KWH
-ALIMENTACAO 90-240 V.AC
-TECNOLOGIA DE IMPRESSAO JATO DE TINTA
-FORMACAO DOS CARACTERES 12 X 7
-DIMENSAO DOS CARACTERES 3,2MM X 1,7MM
-VELOCIDADE DE IMPRESSAO 2 SEGUNDOS PARA
ALINHAMENTO E      LEITURA DO CHEQUE, 5 SEGUNDOS
PARA PREENCHIMENTO DO      CHEQUE
-DENSIDADE DE IMPRESSAO 14 CARACTERES POR
POLEGADA
-VIDA UTIL DO CARTUCHO (CABECA DE IMPRESSAO)
10.000.000      PONTOS
-GARANTIA DE 1 (UM) ANO

UNID. MAQUINA DE IMPRESSAO DE CHEQUE DIMENSAO (A)
210MM, (L) 145MM, (C) 320MM

1

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 011

Código

Lote

00003 00033975 UNID. MEMORIA 4GB DDR3 40

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(AMPLA CONCORRÊNCIA) LOTE 012

Código

Lote

00019 00033985

-MOUSE: OPTICO, BOA QUALIDADE, COM CONEXAO USB
-TECLADO: BOA QUALIDADE COM CONEXAO USB
-MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 19,5: RESOLUCAO
1366 X              768@60HZ
CPU:
-LITOGRAFIA: 14 NM
-NUMERO DE NUCLEOS = 2
-NUMERO DE THREADS 4
-FRAQUENCIA BASEADA EM PROCESSADOR =3.90 GHZ
-CACHE = 3 MB SMARTCACHE
-VELOCIDADE DO BARRAMENTO = 8 GT/S DMI3
-Nº DE LINKS DE QPI = 0
-TDP = 51 W
-PLACA MAE COMPATIVEL COM PROCESSADOR
MENCIONADO, QUE       TENHA 6 PORTAS USB, MINIMO 4
TRASEIRAS E 2 FRONTAL,       CHIPSET DE VIDEO, SOM,
REDE INTEGRADO
-HD DE 1 TB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
-8 GB DE MEMORIA RAM ALOCADOS EM UM UNICO SLOT
-GARANTIA DE 1 (UM) ANO.

UNID. MICROCOMPUTADOR - NUMERO DE NUCLEOS - 2 96

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 013

Código

Lote

00020 00033986

-MOUSE: OPTICO, BOA QUALIDADE, COM CONEXAO USB
-TECLADO: BOA QUALIDADE COM CONEXAO USB
-MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 19,5: RESOLUCAO
                         MINIMA 1366 X 768@60HZ
CPU:
-SEGMENTO VERTICAL SERVER
-LITOGRAFIA 22 NM
-NUMERO DE NUCLEOS = 4
-NUMERO DE THREADS = 8
-FREQUENCIA BASEADA EM PROCESSADOR = 3.40 GHZ
-FREQUENCIA TURBO MAX = 3.80 GHZ
-CACHE = 8 MB SMARTCACHE
-VELOCIDADE DO BARRAMENTO = 5 GT/S DMI2
-NUMERO DE LINKS DE QPI = 0
-TDP = 80 W
-PLACA MAE COMPATIVEL COM PROCESSADOR
MENCIONADO, QUE       TENHA 6 PORTAS USB, MINIMO 4
TRASEIRAS E 2 FRONTAL,       CHIPSET DE VIDEO, SOM,
REDE GIGABIT INTEGRADO
-CONTROLADOR RAID INTEGRADO PARA ESPELHAMENTO
E       EXPANSAO
-HD DE 1 TB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
-8 GB DE MEMORIA RAM ALOCADOS EM UM SLOT
-FONTE REAL DE 450 W
-GARANTIA DE 1 (UM) ANO

UNID. MICROCOMPUTADOR - NUMERO DE NUCLEOS - 4 3

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 014

Código

Lote

00001 00033974 UNID. MINI FONTE ATX 230 W MODELO NORMAL COM 2
CONECTORES SATA

28

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 015

Código

Lote

00010 00027018 UNID. MOUSE OPTICO CONEXAO USB 74

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 016

Código

Lote

00013 00033977 UNID. NOBREAK BIVOLT 1800 VA COM GARANTIA DE 6 (SEIS)
MESES

5

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 017

Código

Lote

00040 00033984

-FREQUENCIA BASEADA EM PROCESSADOR 2.0 GHZ, 3 MB
CACHE,      VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 5 GT/S DMI2,
FREQUENCIA DE      TDP CONFIGURAVEL 600 MHZ
-MEMORIA RAM 4 GB DDR3L SDRAM
-DISCO RIGIDO HD DE 500 GB (5400 RPM)
-TELA LED HD WIDESCREEN, COM RES. DE 1366 X 768
-WEBCAM VOLTADA PARA A FRENTE, COM MICROFONE
DIGITAL         INTEGRADO
-PLACA DE VIDEO INTEGRADA
-PLACA DE SOM INTEGRADA
-BATERIA DE 3 CELULAS 2200 MAH
-GARANTIA DE 1 (UM) ANO

UNID. NOTEBOOK 14" HD 500 GB - PROCESSADOR COM 2
NUCLEOS

3

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 018

Código

Lote

00014 00033978 UNID. PROJETOR MULTIMIDIA 3.200 LUMES OU SUPERIOR COM
GARANTIA DE 1 (UM) ANO

5

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 019

Código

Lote

00035 00033979 UNID. PROJETOR MULTIMIDIA 6.500 LUMES OU SUPERIOR COM
GARANTIA DE 1 (UM) ANO

1

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 020

Código

Lote

00009 00032825 UNID. ROTEADOR WIRELLES 300 MBPS - 2 ANTENAS 35

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 021

Código

Lote

00006 00024147 UNID. SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS 33

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 022

Código

Lote

00050 00016494 UNID. SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS 4

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 023

Código

Lote

00007 00016618 UNID. SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS 5

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 024

Código

Lote

00021 00032142

-PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.4 GHZ
-2 GBRAM
-8 GB MEMORIA INTERNA
-SUPORTE PARA CARTAO DE MEMORIA
-TELA DE 7 LCD CAPACITIVA TOUCHSCREEN
-CAMARA TRASEIRA COM NO MINIMO 2 MEGAPIXELS OU
SUPERIOR
-GPS
-WI-FI IEEE 802.11B/G/N
-BLUETOOTH
-BATERIA LONS DE LITIO 3600 MAH
-DIMENSOES 116,4 X 193,4 X 9,7 MILIMETROS
-PESO 310 G
-COMPATIVEL COM FERRAMENTA DE COMUNICACAO
REMOTA       TEAMVIEWER
-GARANTIA DE 1 (UM) ANO

UND   TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.4.4 OU
SUPERIOR

101

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(ME E EPP) LOTE 025

Código

Lote

00011 00031068 UNID. TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXAO USB 74

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(COTA 25% ME E EPP) LOTE 026

Código

Lote

00008 00033976 UNID. ADAPTADOR USB WIRELESS 8

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

(COTA 25% ME E EPP) LOTE 027

Código

Lote

00041 00033985

-MOUSE: OPTICO, BOA QUALIDADE, COM CONEXAO USB
-TECLADO: BOA QUALIDADE COM CONEXAO USB
-MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 19,5: RESOLUCAO
1366 X              768@60HZ
CPU:
-LITOGRAFIA: 14 NM
-NUMERO DE NUCLEOS = 2
-NUMERO DE THREADS 4
-FRAQUENCIA BASEADA EM PROCESSADOR =3.90 GHZ
-CACHE = 3 MB SMARTCACHE
-VELOCIDADE DO BARRAMENTO = 8 GT/S DMI3
-Nº DE LINKS DE QPI = 0
-TDP = 51 W
-PLACA MAE COMPATIVEL COM PROCESSADOR
MENCIONADO, QUE       TENHA 6 PORTAS USB, MINIMO 4
TRASEIRAS E 2 FRONTAL,       CHIPSET DE VIDEO, SOM,
REDE INTEGRADO
-HD DE 1 TB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
-8 GB DE MEMORIA RAM ALOCADOS EM UM UNICO SLOT
-GARANTIA DE 1 (UM) ANO.

UNID. MICROCOMPUTADOR - NUMERO DE NUCLEOS - 2 30

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Valor Total Geral

Valor Total Geral Por Extenso
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente  Termo de  Refe rência  tem por obje tivo o Registro de Preços para  obtenção da  melhor 

propos ta  com fina lidade  de  contra tação de empresa  para fornecimento de  mate ria is  de informática  e  

te lefonias , para se rem utilizados  nas  Secreta ria s  Municipa is  des ta  Municipa lidade , conforme abaixo 

relacionado:

1.2. Quantita tivo geral com especificações  técnicas :

Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 28 unid. Mini Fonte ATX 230 w modelo normal com 2 conectores  SATA
02 15 unid. HD 500 Gb SATA II
03 40 unid. Memoria  4Gb DDR3
04 650 unid. Conector RJ /45
05 19 cx Cabo de Rede  CAT 5 - cx c/ 305 metros
06 33 unid. Switch 08 porta s  10/100 mbps
07 4 unid. Switch 16 porta s  10/100 mbps
08 5 unid. Switch 24 porta s  10/100 mbps
09 35 unid. Adaptador USB Wirele ss
10 35 unid. Roteadores  Wire less  300 Mbps  - 2 Antenas
11 74 unid. Mouse  óptico conexão USB
12 74 unid. Teclado pa ra  computador conexão USB
13 73 unid. Es tabilizador 300va- Garantia  de  6 (seis ) meses
14 5 unid. Nobreak bivolt 1800va  - Garantia  de 6 (se is ) meses
15 5 unid. Proje tor multimídia  3.200 lumes  ou supe rior- Garantia  de 1 (um) 

ano
16 1 unid. Proje tor multimídia  6.500 lumes  ou supe rior- Garantia  de 1 (um) 

ano
17 75 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
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18 10 unid. Central PABX  Especificações técnicas - Capacidade : 4 linhas  e  12 
rama is  analógicos  + 5 rama is  sem fio DECT - Identificação de 
chamadas : Incorporado DTMF e  FSK - Ramais  sem fio DECT: 
Placa 5 rama is  sem fio DECT - Numeração dos  ramais : De  20 a  
31 ou flexíve l (2 -2999) - Quantidade de Te rmina is  Inte ligente s : 4 - 
TI 730i - Alimentação AC: 90 - 240 Vac Bivolt automática, 50 ou 
60Hz - Potência  máxima : 30 W - P roteção e létrica: Nos  troncos , 
rama is  e  a limentação AC, contra  trans iente s  e  oscilações  da rede - 
Proteção de  programação: P ilha  Ni / Cd de 3,6 V - reca rregáve l 
Na fa lta  de ene rgia: Linhas  1, 2, 3 e  4 acopladas  
automaticamente  aos  ramais  20, 21, 22 e  23 - Seleção 
automática  de  linhas  incorporada - Fonte de a limentação inte rna - 
Bloqueio de  recebimento de chamadas  a  cobra r - Atualização de  
firmware via  pen drive  - Atendimento automático DISA (4 canais )2 - 
Envio de mensagens  DISA via  pen drive  - Garantia  de  1 (um) ano

19 39 unid. Impressora Laser Jet monocromática multifuncional Especificações 
técnicas - Conexão Wi-fi - Cor: Monocromática - Impressão duplex 
automático - Impressão através dos dispositivos móveis - sistema 
android - Visor: LCD de 2 linhas - Resolução da Impressão: 2400 x 600 
dpi - Memória: 32 MB - Emulação: GDI - Impressão frente e verso 
automático - Conexão: USB de alta velocidade e Wireless 802.11b/g/n - 
Impressão com Dispositivos Móveis - Ciclo Mensal: 10.000 páginas - 
Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas - Consumo de Energia: 
Impressão 480w e Standy-by 60w - Voltagem: 110V  - Bandeja de 
Papel: capacidade para 250 folhas tamanho A5 até oficio - Saída do 
Papel: capacidade para 100 folhas - Velocidade da Cópia em Preto: 26 
cpm - Ampliação e Redução: 25% - 400% - Tamanho do Vidro de 
Exposição: 21,6 x 27,9 cm - Agrupamento de Cópias: Sim, 2 em 1 - 
Resolução da Cópia: 600 x 600 dpi - Opções: Ordenadas, N em 1, cópias 
múltiplas (até 99) e cópia de documentos de identidade - Digitalização 
Colorido e Preto - Resolução Óptica: Até 600 x 2400 dpi - Resolução 
Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi - Digitaliza para: Email, Imagem, 
OCR, Arquivo e Microsoft SharePoint - Formatos de Arquivo: TIFF, 
BMP, MAX, JPG, PDF, Secure PDF, PNG e XPS - Visualização e 
Software OCR: ScansoftPaperPort SE with OCR for Windows - 
Garantia  de 1 (um) ano

20 5 unid. Impressora colorida multifuncional jato de tinta com sistema Bulk 
Ink original de fábrica Especificações técnicas - Funções: Impressora, 
Copiadora e Scanner / Wireless - Tecnologia de impressão: Micropiezo - 
Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de 
impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 
picolitros - Cabo USB Incluso - Capacidade de Entrada do papel: 100 
folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel 
A4 - Tipos de papel suportados: Comum, Papéis Especiais EPSON 
(Papel Matte, Glossy, SemiGlossy, High QualityInkjetPaper) - 
Impressão Duplex: Manual - Imprimir de um iPhone/iPod Touch/iPad - 
Email Print - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wi-Fi - 
Compatibilidade com Windows - Garantia  de  1 (um) ano
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21 3 unid. Notebooks 14" com as seguintes características mínimas: - HD 500 
GB - Processador com 2 núcleos , frequência baseada em 
processador 2.0 GHz, 3 MB cache, ve locidade de barramento de  
5 GT/s  DMI2, Frequência  de TDP Configurável 600 MHz - 
Memória  RAM 4GB DDR3L SDRAM - Disco rígido HD de  500GB 
(5400RPM) - Te la  LED HD Widescreen, com res . de 1366x768 - 
Webcam voltada para a  frente , com microfone digita l integrado - 
Placa de vídeo integrada - P laca  de  som integrada - Ba teria  de 3 
células  2200 mAh - Garantia  de 1 (um) ano

22 126 unid. Microcomputadores completos com as seguintes características 
mínimas:  Mouse: Óptico, boa qua lidade , com conexão USB 
Teclado: Boa qua lidade  com conexão USB Monitor de LED 
tamanho mínimo de 19,5":Resolução: 1366x768@60Hz CPU: - 
Litografia  = 14 nm - Número de núcleos  =2 - Nº de threads  4 - 
Frequência baseada em processador =3.90 GHz - Cache = 3 MB 
SmartCache - Ve locidade do ba rramento =8 GT/s  DMI3 - Nº de 
links  de QPI = 0 - TDP = 51 W - Placa mãe  compa tível com 
processador mencionado, que  tenha  6 portas  USB, mínimo 4 
tra seiras  e  2 frontal, chipset de vídeo, som, rede  integrado. - HD 
de  1 tb de  capacidade de a rmazenamento - 8Gb de  memória  
RAM alocados  em um único s lot. - Garantia  de  1 (um) ano

23 3 unid. Microcomputadores completos com as seguintes características 
mínimas:  Mouse: Óptico, boa qua lidade  com conexão USB 
Teclado: Boa qua lidade  com conexão USB Monitor de LED 
tamanho mínimo de 19,5":Resolução mínima 1366x768@60Hz  
CPU: Essenciais - Segmento vertical Server  - Litogra fia  22 nm - 
Número de núcleos  = 4 - Nº de  threads  =8 - Frequência  baseada  
em processador =3.40 GHz - Frequência  turbo max =3.80 GHz - 
Cache =8 MB SmartCache  - Velocidade  do ba rramento = 5 GT/s  
DMI2 - Nº de links  de  QPI =0 - TDP =80 W - P laca  mãe 
compa tível com processador mencionado, que tenha 6 porta s  
USB, mínimo 4 trase ira s  e  2 frontal, chipse t de  vídeo, som, rede 
Gigabit integrado. - Controlador RAID integrado pa ra  
espelhamento e  expansão. - HD de  1 tb de  capacidade de 
armazenamento - 8Gb de memória  RAM a locados  em um único 
s lot. - Fonte Real de 450w - Garantia  de 1 (um) ano

24 101 unid. Tablet com as seguintes características mínimas: - Sistema 
operacional Android 4.4.4 ou superior - Processador Quad Core de 1.4 
GHz - 2GbRam - 8Gb Memória Interna - Suporte para cartão de 
memória - Tela de 7" LCD Capacitiva touchscreen - Câmera traseira 
com no mínimo 2 megapixels ou superior - GPS - Wi-fi IEEE 
802.11b/g/n - Bluetooth - Bateria Ions de Lítio 3600mAh - Dimensões 
116,4 x 193,4 x 9,7 milímetros - Peso 310 g - Compatível com 
ferramenta de comunicação remota Teamviewer - Garantia  de 1 (um) 
ano
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25 01 unid. Máquina de impressão de cheque Especificações técnicas -
Dimensões : (A) 210mm, (L) 145mm, (C) 320mm -Peso: 2,3kg -
Condições  ambientais  de operação -Tempera tura: entre  5º e  45ºC -
Umidade: entre  10% e  85% -Consumo máximo: 0,06kWh -
Alimentação: 90-240 V.AC -Tecnologia de impressão: ja to de tinta  -
Formação dos  caracte re s: 12x7 -Dimensão dos  caracte re s : 
3,2mm x 1,7mm -Velocidade de impressão: 2 segundos  pa ra  
alinhamento e  le itura  do cheque, 5 segundos  pa ra  preenchimento 
do cheque. -Dens idade  de impressão: 14 ca racteres  por polegada -
Vida útil do cartucho (cabeça de impressão): 10.000.000 pontos  - 
Garantia  de 1 (um) ano

1.3. Quantita tivo por setor

Secretaria Municipal de Saúde Recurso: Recurso Próprio do Município e  Recurso Federal PAB Fixo
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 5 unid. Mini Fonte ATX 230 w mode lo normal com 2 conectores  SATA
02 3 unid. HD 500 Gb SATA II
03 10 unid. Memoria  4Gb DDR3
04 200 unid. Conector RJ /45
05 6 cx Cabo de Rede  CAT 5 - cx c/ 305 metros
06 10 unid. Switch 08 porta s  10/100 mbps
07 2 unid. Switch 24 porta s  10/100 mbps
08 5 unid. Adaptador USB Wirele ss
09 15 unid. Roteadores  Wire less  300 Mbps  - 2 Antenas
10 20 unid. Mouse  óptico conexão USB
11 20 unid. Teclado pa ra  computador conexão USB
12 19 unid. Es tabilizador 300va
13 1 unid. Nobreak bivolt 1800va  
14 1 unid. Proje tor multimídia  3.200 lumes  ou supe rior
15 20 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
16 1 unid. Centra l PABX 
17 20 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
18 3 unid. Impressora colorida  multifunciona l ja to de  tinta  com s is tema Bulk Ink
19 45 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.
20 1 unid. Microcomputador 4 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.
21 100 unid. Tablet 7" com 8 Gb de memória  inte rna

Secretaria Municipal de Educação Recurso: Recurso Próprio do Município
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Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 3 unid. Mini Fonte ATX 230 w mode lo normal com 2 conectores  SATA
02 5 unid. HD 500 Gb SATA II
03 5 unid. Memoria  4Gb DDR3
04 50 unid. Conector RJ /45
05 2 cx Cabo de Rede  CAT 5 - cx c/ 305 metros
06 5 unid. Switch 08 porta s  10/100 mbps
07 1 unid. Switch 24 porta s  10/100 mbps
08 5 unid. Adaptador USB Wirele ss
09 3 unid. Roteadores  Wire less  300 Mbps  - 2 Antenas
10 10 unid. Mouse  óptico conexão USB
11 10 unid. Teclado pa ra  computador conexão USB
12 5 unid. Es tabilizador 300va
13 1 unid. Nobreak bivolt 1800va  
14 1 unid. Proje tor multimídia  6.500 lumes  ou supe rior
15 5 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
16 1 unid. Centra l PABX 
17 2 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
18 1 unid. Impressora colorida  multifunciona l ja to de  tinta  com s is tema Bulk Ink
19 1 unid. Notebooks  14" com as  seguinte s ca racterís ticas  mínimas :
20 5 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.
21 1 unid. Microcomputador 4 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.
22 1 unid. Tablet 7" com 8 Gb de memória  inte rna

Secretaria Municipal de Educação - Pré-Escola Recurso: Pré Escola: FUNDEB 40%
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 1 unid. Mini Fonte ATX 230 w mode lo normal com 2 conectores  SATA
02 1 unid. HD 500 Gb SATA II
03 3 unid. Memoria  4Gb DDR3
04 50 unid. Conector RJ /45
05 2 cx Cabo de Rede  CAT 5 - cx c/ 305 metros
06 2 unid. Switch 08 porta s  10/100 mbps
07 1 unid. Switch 16 porta s  10/100 mbps
08 3 unid. Adaptador USB Wirele ss
09 3 unid. Roteadores  Wire less  300 Mbps  - 2 Antenas
10 5 unid. Mouse  óptico conexão USB
11 5 unid. Teclado pa ra  computador conexão USB
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12 4 unid. Es tabilizador 300va
13 1 unid. Proje tor multimídia  3.200 lumes  ou supe rior
14 2 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
15 1 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
16 1 unid. Notebooks  14" com as  seguinte s ca racterís ticas  mínimas :
17 5 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.

Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental Recurso:Ensino Fundamenta l: FUNDEB 40%.
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 4 unid. Mini Fonte ATX 230 w mode lo normal com 2 conectores  SATA
02 2 unid. HD 500 Gb SATA II
03 7 unid. Memoria  4Gb DDR3
04 150 unid. Conector RJ /45
05 4 cx Cabo de Rede  CAT 5 - cx c/ 305 metros
06 5 unid. Switch 08 porta s  10/100 mbps
07 1 unid. Switch 16 porta s  10/100 mbps
08 1 unid. Switch 24 porta s  10/100 mbps
09 7 unid. Adaptador USB Wirele ss
10 7 unid. Roteadores  Wire less  300 Mbps  - 2 Antenas
11 15 unid. Mouse  óptico conexão USB
12 15 unid. Teclado pa ra  computador conexão USB
13 15 unid. Es tabilizador 300va
14 1 unid. Nobreak bivolt 1800va  
15 1 unid. Proje tor multimídia  3.200 lumes  ou supe rior
17 3 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
19 2 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
20 1 unid. Impressora colorida  multifunciona l ja to de  tinta  com s is tema Bulk Ink
21 1 unid. Notebooks  14" com as  seguinte s ca racterís ticas  mínimas :
22 15 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.

Secretaria Municipal de Assistência Social Recurso:Recurso Federal - IGD/SUAS
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 5 unid. Mini Fonte ATX 230 w mode lo normal com 2 conectores  SATA
02 2 unid. HD 500 Gb SATA II
03 5 unid. Memoria  4Gb DDR3
04 100 unid. Conector RJ /45
05 2 cx Cabo de Rede  CAT 5 - cx c/ 305 metros
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06 6 unid. Switch 08 porta s  10/100 mbps
07 1 unid. Switch 16 porta s  10/100 mbps
08 5 unid. Adaptador USB Wirele ss
09 3 unid. Roteadores  Wire less  300 Mbps  - 2 Antenas
10 10 unid. Mouse  óptico conexão USB
11 10 unid. Teclado pa ra  computador conexão USB
12 5 unid. Es tabilizador 300va
13 1 unid. Nobreak bivolt 1800va  
14 5 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
15 1 unid. Centra l PABX 
16 1 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
17 5 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.

Secretaria Municipal de Assistência Social - Bolsa Família Recurso:Recurso Federal - IGD/PBF
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 5 unid. Mini Fonte ATX 230 w mode lo normal com 2 conectores  SATA
02 2 unid. HD 500 Gb SATA II
03 5 unid. Memoria  4Gb DDR3
04 1 cx Cabo de Rede  CAT 5 - cx c/ 305 metros
05 3 unid. Switch 08 porta s  10/100 mbps
06 1 unid. Switch 16 porta s  10/100 mbps
07 5 unid. Adaptador USB Wirele ss
08 2 unid. Roteadores  Wire less  300 Mbps  - 2 Antenas
09 5 unid. Mouse  óptico conexão USB
10 5 unid. Teclado pa ra  computador conexão USB
11 5 unid. Es tabilizador 300va
12 5 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
13 1 unid. Centra l PABX 
14 1 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
15 3 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.

Secretaria Municipal da Fazenda Recurso:  Recurso Próprio do Município
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 5 unid. Mini Fonte ATX 230 w mode lo normal com 2 conectores  SATA
02 5 unid. Memoria  4Gb DDR3
03 100 unid. Conector RJ /45
04 2 cx Cabo de Rede  CAT 5 - cx c/ 305 metros
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05 2 unid. Switch 08 porta s  10/100 mbps
06 1 unid. Switch 24 porta s  10/100 mbps
07 5 unid. Adaptador USB Wirele ss
08 2 unid. Roteadores  Wire less  300 Mbps  - 2 Antenas
09 5 unid. Mouse  óptico conexão USB
10 5 unid. Teclado pa ra  computador conexão USB
11 12 unid. Es tabilizador 300va
12 1 unid. Nobreak bivolt 1800va  
13 12 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.
14 1 unid. Microcomputador 4 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.

Secretaria Municipal de Administração Recurso:  Recurso Próprio do Município
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 4 unid. Mouse  óptico conexão USB
02 4 unid. Teclado pa ra  computador conexão USB
03 8 unid. Es tabilizador 300va
04 5 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
05 1 unid. Centra l PABX 
06 8 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.

Secretaria Municipal de Obras  Recurso:  Recurso Próprio do Município
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 2 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
02 7 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.

Secretaria Municipal de Agricultura Recurso:  Recurso Próprio do Município
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 2 unid. Proje tor multimídia  3.200 lumes  ou supe rior
02 5 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
03 1 unid. Centra l PABX 
04 1 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
05 2 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.

Gabinete do Prefeito Recurso:  Recurso Próprio do Município
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Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 5 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
02 1 unid. Centra l PABX 
03 2 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
04 3 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.

Controladoria Geral do Município Recurso:  Recurso Próprio do Município
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 1 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
02 3 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.

ContabilidadeMunicipal Recurso:  Recurso Próprio do Município
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 5 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
02 1 unid. Centra l PABX 
03 2 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
04 3 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.
05 1 unid. Máquina  de  impressão de  cheque

Superintendência Geral de Compras, Almoxarifado e Patrimônio Recurso:  Recurso Próprio do 
Município
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 10 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
02 1 unid. Centra l PABX 
03 2 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
04 5 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.

Procuradoria Geral do Município Recurso:  Recurso Próprio do Município
Ite
m

Qua
nt.

Unid. Produto

01 5 unid. Aparelho de te lefone  fixo com fio
02 1 unid. Centra l PABX 
03 2 unid. Impressora Lase r Je t monocromática  multifuncional
04 5 unid. Microcomputador 2 núcleos ,contendo: Mouse, Teclado, Monitor19,5" e  

CPU.
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2. AS JUSTIFICATIVAS

2.1. Tendo em vis ta  a  evolução tecnológicas  nos  últimos  tempos , e  a  necess idade  de subs tituição dos  

equipamentosultrapassados  de  informá tica e  te le fonia, necessários  pa ra  o bom funcionamento dos  traba lhos  

e ssencia is , e  que  é  de inte re sse público que  os  mesmos  continuem sendo executados  de  maneira  eficiente  e  

ininterrupta , faz-se  necessário a  aquis ição dos  mate ria is  acima  re lacionados  com o obje tivo de a tende r e  

agilizar a  demanda  de  traba lhos  das  Secre tarias  Municipa is  desta  Municipalidade.

3. DOS CRITERIOS DE COMPRAS E RECURSOS PARA PAGAMENTOS

3.1. A empresa escolhida pe la  Adminis tração Pública pa ra compra dos  produtos  terá  como crité rios  o 

menor preço e  me lhor qua lidade , tendo como base  o preço de  mercado conforme  os  3 (três ) orçamentos  

fornecidos  em anexo;

3.2. Garantias  dos  produtos : a  ga rantia  es tá  especificada  nas  descrições  dos  produtos

3.3. As  despesas  corre rão por conta dos  recursos  conforme informados  no Item 1.3

� Recurso Próprio do Município;

� Recurso Federal PAB Fixo;

� FUNDEB 40%;

� Recurso Federal - IGD/PBF;

� Recurso Federal - IGD/SUAS.

3.4. O pagamento será e fetuado mediante  entrega do produto.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. A empresa  vencedora  do presente  ce rtame  deve rá  e fetua r a  entrega  dos  itens  requis itados , conforme a  

demanda do se tor, no prazo máximo de  5 (cinco) dias  após  a  encomenda ,  podendo se r prorrogado, 

excepciona lmente , mediante  pedido devidamente  jus tificado e  autorizado pela  contra tante , para os  casos  

devidamente  comprovados  que ca racterize a  escassez de peças  e  acessórios  no mercado comum, sendo 

entregue no Almoxarifado Central da  Pre feitura  Municipa l de  Barra  de São Francisco/ES , em horá rio 

comercial (8 á s  16 horas), de  segunda a  sexta-feira , exceto, os  feriados , quando se rá  ate s tado o seu 

recebimento. 
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4.2. A aquis ição do produto pode rá  se r re jeitada , no todo ou em pa rte , quando em desacordo com as  

e specificações  cons tantes  nes te  Termo de  Refe rência  e  na propos ta ;

4.3. O recebimento provisório ou de finitivo do objeto não exclui a  responsabilidade  da  contra tada pelos  

pre juízos  resultantes  da incorre ta  execução do contra to;

4.4. O fornecimento será efe tuado mediante  a  apresentação de  solicitação específica  devidamente  

a ss inada, na qua l deverá conte r e specificação do mate ria l, quantidade e  secreta ria  municipal de des tino;

4.5. O mate ria l ofertado deverá ser origina l de fabricação, não se admitindo em hipóte se alguma o 

fornecimento de alte rnativo, reciclado, recondicionado ou recuperado, deverá es ta r adequadamente  

emba lado de forma a  prese rva r suas  ca racterís ticas  origina is ;

4.6. Se rão recusados  produtos  dete riorados , a lte rados , adulte rados , avariados , corrompidos , fraudados , 

bem como, aquele s  em desacordo com as  normas  regulamentares  de fabricação, dis tribuição e  

apresentação;

4.7. O recebimento do produto de finitivo não isenta  a  empresa  de re sponsabilidades  futura s  quanto à  

qualidade do produto entregue ;

4.8. Os  tes te s  realizados  na  fase  de  entrega  não impedirão a  realização de tes te s  futuros , quando houver 

suspeita  de  que o produto seja  fals ificado;

4.9. A Adminis tração poderá solicitar tes te  do produto junto aos  seus  fabricante s , pa ra  verificar a  

legitimidade dos  produtos . Se ve rificada  a  inadequação do produto, se rá  feita  notificação da empresa para 

que se  proceda à  troca no prazo máximo de 05 (cinco) dia s úte is ; se  não for realizada  a  troca , a  empresa 

fica rá sujeita  às  penalidades  revis ta s  no Edital de Licitação, previs ta  no art. 96, da  Le i 8.666/93;

4.10. No caso de cons tatada  a  fa ls idade  do produto, a  autoridade  competente  será  informada  pa ra  que 

se jam tomadas  as  providencia s  cabíveis , adminis trativas  e  pena is ;

4.11. A empresa  vencedora  do certame ficará obrigada a  troca r, às  suas  expensas , os  itens  que  vierem a 

se r recusados , sendo que o ato do recebimento não importará  a  sua  aceitação. Es tando os  itens  

apresentados  em desconformidade  com o que  fora cotado no ato da  sessão de  julgamento e  habilitação, a  

empresa  será  penalizada  e , consequentemente, se rá  convocado o segundo class ificado.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações  da  Contra tante:
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5.1.1. Recebe r o objeto no prazo e  condições  es tabe lecidas  na  ordem de fornecimento;

5.1.2. Verifica r minuciosamente, no prazo fixado, a  conformidade dos  produtos  recebidos  provisoriamente 

com as  e specificações  cons tante s  do contra to, para fins  de  aceitação e  recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à  Contratada , por e scrito, sobre  imperfe ições , fa lhas  ou irregularidades  ve rificadas  no 

objeto fornecido, pa ra  que se ja  subs tituído, repa rado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e  fiscaliza r o cumprimento das  obrigações  da Contra tada, a través  de comissão/servidor 

e specia lmente  des ignado;

5.1.5. Efe tua r o pagamento à  Contratadano va lor correspondente ao fornecimento do obje to, no prazo e  

forma  es tabe lecidos  no contrato e  seus  anexos ;

5.2.  A Adminis tração não re sponderá por quaisque r compromissos  a ssumidos  pe la  Contratada  com 

te rceiros , a inda  que  vinculados  à  execução do presente  Termo de Contrato, bem como por qua lquer dano 

causado a  terceiros  em decorrência  de a to da Contratada, de seus  empregados , prepos tos  ou subordinados .

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1.  A Contratada  deve cumprir todas  a s  obrigações  cons tantes  no contrato, seus  anexos  e  sua propos ta , 

a ssumindo como exclus ivamente  seus  os  riscos  e  a s  despesas  decorrente s  da  boa e  pe rfe ita  execução do 

objeto e , a inda:

6.1.1. Efe tua r a  entrega do obje to em perfeita s  condições , conforme  especificações , prazo e  local 

cons tantes  no contrato e  seus  anexos , acompanhado da re spectiva nota  fiscal de fornecimento, sem 

adicional de cus to de frete s ;

6.1.2. Responsabilizar-se  pe los  vícios  e  danos  decorrentes  do obje to, de  acordo com os  artigos  12, 13 e  17 

a  27, do Código de Defesa  do Consumidor (Le i nº 8.078, de 1990);

6.1.3. Subs tituir, reparar ou corrigir, à s  suas  expensas , no prazo fixado nes te  Termo de Refe rência , o obje to 

com ava ria s  ou de feitos ;

6.1.4. Comunicar à  Contratante , no prazo máximo de 24 (vinte  e  quatro) horas  que antecede  a  data  da 

entrega , os  motivos  que imposs ibilitem o cumprimento do prazo previs to, com a  devida  comprovação;

6.1.5. Mante r, durante  toda  a  execução do contra to, em compatibilidade  com as  obrigações  assumidas , 

todas  a s  condições  de habilitação e  qualificação exigidas  na  sua contratação.
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7. CONTROLE DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

7.1. Nos  te rmos  do a rt. 67 Lei nº 8.666, de 1993, se rá  des ignado como representante , o se rvidor Sr. Júlio 

Cesar de Souza, pa ra  acompanhar e  fisca lizar a  entrega dos serviços , anotando em regis tro próprio todas  a s  

ocorrências  relacionadas  com a  execução e  de terminando o que for necessário à  regularização de falhas  ou 

defeitos  observados .

7.2. A fiscalização de que tra ta  es te  item não exclui nem reduz a  re sponsabilidade da Contratada , 

inclus ive perante  te rce iros , por qualque r irregula ridade, a inda que re sultante  de imperfeições  técnicas  ou 

vícios  redibitórios , e , na ocorrência  des ta , não implica em corre sponsabilidade da  Adminis tração ou de seus  

agentes  e  prepos tos , de  conformidade com o art. 70 da  Le i nº 8.666, de  1993.

7.3. O representante  da  Adminis tração anota rá  em regis tro próprio todas  a s  ocorrência s  relacionadas  com 

a  execução do contrato, indicando dia , mês  e  ano, bem como o nome  dos  funcionários  eventua lmente  

envolvidos , de terminando o que  for necessá rio à  regularização das  fa lhas  ou de feitos  observados  e  

encaminhando os  apontamentos  à  autoridade competente  pa ra a s  providências  cabíve is .

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete  infração adminis trativa  nos  termos  da  Le i nº 8.666, de  1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a  

Contra tada que :

8.1.1. Não executar total ou parcialmente qualque r das obrigações  assumidas  em decorrência  da 

contra tação;

8.1.2. Enseja r o re tardamento da  execução do obje to;

8.1.3. Fraudar na  execução do contrato;

8.1.4. Comporta r-se de modo inidôneo;

8.1.5. Comete r fraude  fiscal;

8.1.6. Não mantive r a  propos ta .

8.2. A Contratada  que cometer qualque r das  infrações  discriminadas  no subitem acima ficará suje ita , sem 

pre juízo da responsabilidade  civil e  criminal, à s  seguintes  sanções :

8.2.1. Advertência  por falta s  leves , ass im entendidas  aque las  que  não acarre tem pre juízos  s ignifica tivos  
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para a  Contratante ;

8.3. Multa  moratória  por dia  de a tra so injus tificado sobre  o valor da parcela  inadimplida;

8.3.1. Multa  compensatória  sobre  o va lor tota l do contra to, no caso de  inexecução tota l do objeto;

8.3.2. Em caso de  inexecução pa rcia l, a  multa  compensatória , será  aplicada de  forma proporcional à  

obrigação inadimplida ;

8.3.3.  Suspensão de licita r e  impedimento de  contra tar com a  Adminis tração, pe lo prazo de a té  dois  anos ; 

8.3.4. Impedimento de  licitar e  contrata r com a  PMBSF;

8.4. Também fica  suje ita  à s  pena lidades  do art. 87, III e  IV da Lei nº 8.666, de  1993, a  Contratada  que:

8.4.1. Tenha  sofrido condenação de finitiva  por pra ticar, por me io dolosos , fraude  fiscal no recolhimento de 

quaisque r tributos ;

8.4.2. Tenha  praticado atos  ilícitos  visando a  frus tra r os  objetivos  da licitação;

8.4.3. Demonstre  não possuir idoneidade para contrata r com a Adminis tração em virtude de a tos  ilícitos  

pra ticados .

8.5. A aplicação de  qua lquer das  penalidades  previs tas  realiza r-se-á em processo adminis tra tivo que  

a ssegura rá  o contraditório e  a  ampla  defesa à  Contratada, obse rvando-se o procedimento previs to na Lei nº 

8.666, de  1993, e  subs idiariamente a  Le i nº 9.784, de 1999.

8.6. A autoridade  competente , na aplicação das  sanções , levará em cons ideração a  gravidade da conduta  

do infrator, o caráte r educativo da  pena , bem como o dano causado à  Adminis tração, observado o princípio 

da proporcionalidade.

Barra  de  São Francisco, 19de dezembro  de  2017.

Atenciosamente;

Hélio Rodrigo Chequeto 
Secretário Municipal de 
Gabinete

Manoel Paulo de Oliveira 
Neto Secretário Municipal de 
Administração
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Ronan Cézar Godoy da Costa 
Secretário Municipal de Saúde

Adenir Gomes de Moura 
Secretário Municipal da 
Assistência Social

Maria da Penha Vieira 
Fagundes Secretária 
Municipal de Educação, 
Esporte e Lazer
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial 000025/2018

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

...................................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° 

................................................. vem pelo presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) 

....................................................................................., Carteira de Identidade nº ............................... é pessoa autorizada 

a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão Presencial000025/2018 
em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, 

praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL C/ FIRMA RECONHECIDA
(nome do representante da empresa)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
Pregão Presencial 000025/2018

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

...................................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° 

................................................. DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 

10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em 

obediência ao disposto no art. VII da Lei n° 10.520/02. 

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL
(nome do representante da empresa)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI I I  DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Pregão Presencial 000025/2018

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, 

que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva (se houver): empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL
(nome do representante da empresa)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
Pregão Presencial 000025/2018

AO PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Declaramos, sob as penas da Lei, de que não existe fato superveniente impeditivo à habilitação de nossa 

empresa, e que aceitamos todas as exigências do presente Edital, bem como nos submetemos a todas as 

disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL
(nome do representante da empresa)
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ANEXO VII

INFORMAÇÕES DE CONTATO DO LICITANTE
Pregão Presencial 000025/2018

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

.............................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° 

................................................. INFORMA os seguintes dados para contato da licitante:

DADOS DA LICITANTE
RAZÃO SOCIAL
NOME 
FANTAZIA
CNPJ:
E-MAIL:
TELEFONE:
ENDEREÇO:

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL
(nome do representante da empresa)
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ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços
ANEXO VIII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º XXX/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Rua Desembargador Dantom Bastos, nº 001, Centro, na cidade de Barra de São Francisco, ES, CEP.: 29.800-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.745/0001-67, denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada por seu 
Prefeito Municipal, EXCELENTÍSSIMO SENHOR ALENCAR MARIM, brasileiro, casado, professor, residente 
nesta Cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº XXX/2018, processo aministrativo XXX/2018, RESOLVE registrar os preços da  empresa XXXXXX, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na XXXXXXXXXXX, de acordo com a classificação por ela alcançada e 
nas  quantidades  cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 329 de 31 de agosto de 2017, e em 
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de informática e 
telefonia para serem utilizados em diversos setores desta municipalidade, conforme Anexo I e Termo de 
Referência anexo ao edital de Pregão em epígrafe, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objetoe as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, cuja contagem inicia-se no dia seguinte ao da 
publicação do seu extrato no Diário Oficial.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao 
fornecedor.

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o fornecedo para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e 
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável;

4.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

4.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo com o órgão 
gerenciador.

4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens anteriores será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.8.1. por razão de interesse público; ou

4.8.2. a pedido do fornecedor. 

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações 
da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no 
Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em XX de XXXXXX de 2018 em 05 (cinco) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, será assinada pelas partes. 

Barra de São Francisco, XX de XXXXX de 2018.

Assinaturas

_________________________________________

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

CONTRATANTE

_______________________________________

CONTRATADA
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