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PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017 – PMV/AL 

Registro de Preços  

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E 

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL DE VIÇOSA/AL 

Abertura do Certame em 02 de agosto de 2017, às 08h30min. 

 

 

RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________________ 

CNPJ N. º ________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________ 

CEP _____________________ CIDADE / ESTADO_______________________________ 

TELEFONE: _________________________ FAX ________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________________ 

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: ________________________________________ 

 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL: ______________________________ 

R. G. N. º________________________ CPF N. º __________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________ 

CEP _____________________ CIDADE / ESTADO_______________________________ 

TELEFONE: _________________________ FAX ________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________________ 

 

 

 

Viçosa / Alagoas ______ de ______________de__________ 

 

___________________________________________  

Responsável pelo Recebimento 

 

 

Obs.: O não-envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade 
de comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento 

licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de referência, de 
sua publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande circulação. 
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EDITAL 

 

Pregão Presencial nº 30/2017 

REGISTRO DE PREÇOS 

Tipo: Menor Preço Por Item 

 

O Município de Viçosa, Estado de Alagoas, através de seu Pregoeiro, designado pela 

Portaria nº. 090/2017 de 28 de janeiro de 2017, torna público para o conhecimento das empresas 

e demais interessados, que fará realizar licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL do 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM às 08h:30min (oito e trinta) do dia 02 de agosto de 2017, em 

sessão pública, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada à  Rua do Centenário, nº 

02, cidade de Viçosa/AL, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, 

obedecendo rigorosamente aos termos, especificações, instruções e condições contidas neste 

instrumento e seus anexos. 

 

O presente certame, e a contratação dele decorrente, obedecerão integralmente à Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 

bem como pela A Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, alterou a Lei 

Complementar nº 123, de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte e demais normas sobre licitação em vigor, e condições estabelecidas neste 

Edital, e ainda o Decreto nº 8.538, de 06/10/2015. 
 

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas na Sede 

Administrativa do Município de Viçosa/AL, no horário das 08h às 12h, até o dia que antecede à 

data do Certame. 

 

1. DO OBJETO: 
 

1.1. A presente licitação tem por objeto formalização de registro de preços para futura e eventual 

aquisição de material e equipamento de informática para atender as necessidades da 

administração Pública Municipal de Viçosa/AL, nas quantidades e especificações aduzidas no 

Anexo I deste Edital. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES  
 

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 

Planejamento.  
 

2.2. São participantes os seguintes órgãos e entidades: 
 

2.2.1. Secretaria Municipal de Cultura e Esporte;  

2.2.2. Secretaria Municipal de Educação; 

2.2.3. Secretaria Municipal de Saúde; 

2.2.4. Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

2.2.5. Secretaria Agricultura; 

2.2.6. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

2.2.7. Gabinete; 

2.2.8. Guarda Municipal 

2.2.9. SMTTDS; 

2.2.10. Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.  

 



Página 4 de 43 

 
 

 

PROCESSO Nº 208012/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017  

Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material e Equipamento de Informática. 
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

3. DA PARTICIPAÇÃO:  

 

3.1. Poderão participar as empresas interessadas, pertinentes ao ramo de atividade relacionada ao 

objeto deste certame, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e seus, desde que: 

 

3.1.1. Em relação aos itens do grupo I será de participação ampla, com cota reservada, exclusiva 

a microempresas e empresas de pequeno porte, no que tange ao grupo II os itens será de 

participação exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte, empresas individuais e 

sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007: 

 

3.1.1.a. Os itens 02, 04, 06 e 08 do grupo I, cota reservada é de participação exclusiva a 

microempresas e empresa de pequeno porte. 

 

3.1.2. Não havendo vencedor em relação ao item decorrente de cota – reservada a 

microempresas, empresas de pequeno porte, empresas individuais e sociedades cooperativas 

enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, nos termos do art. 43, III, da Lei 

Complementar nº 123, de 2006 – esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, 

diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 

colocado. 

3.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota 

reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido 

na cota reservada. 

3.1.4. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;  

3.1.5. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital. 

 

3.2. Não serão admitidas nesta licitação as participações de licitantes: 

 

3.2.1. Em processo de falência, recuperação judicial, extrajudicial, de insolvência, ou sob outra 

forma de concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  

3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou 

que por esta tenham sido declaradas inidôneas;  

3.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Viçosa/AL suspenso; 

3.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre 

si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição; 

3.2.5. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 

4.1. A licitante deverá se apresentar para o credenciamento junto o Pregoeiro através de 01 (um) 

representante/preposto, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório. 

4.2. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir 

nas fases dos procedimentos licitatórios e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 

Edital, por sua representada. 

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos 

regularmente autenticados, conforme item 6.2 deste Edital: 

I – cópia do documento oficial de identidade ou outro equivalente que contenha foto; 
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II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e 

lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, 

ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, 

no caso de o representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em 

decorrência de tal investidura. 

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos 

documentos comprobatórios dos poderes do outorgante. 

4.5. A não-apresentação ou a incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não 

impedirá a participação da licitante no presente certame licitatório, porém, impedirá o suposto 

representante de praticar atos no processo licitatório em nome da empresa. 

4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante, bem como se o mesmo for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de outra 

empresa que esteja presente no certame. 

 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados ou seus 

representantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o 

Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo 

relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, 

sendo registrados em ata os nomes das licitantes: 

 

I - declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV deste subitem, dando 

ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, exceto 

quanto à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, que somente 

será exigida por ocasião da assinatura da Ata de Registro de Preços e, se for o caso, 

declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 

modelo sugestão contido no Anexo V deste Edital; 

II - declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV deste subitem, 

assinada por quem de direito, se for o caso, que a empresa é considerada MICROEMPRESA 

ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, consoante incisos I e II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006, conforme modelo sugestão contido no Anexo IV deste 

Edital; 

III – declaração, separada de qualquer dos envelopes assinada por quem de direito, de 

elaboração independente de proposta, conforme modelo constante do anexo V do edital, em 

cumprimento ao disposto na Portaria SDE Nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de 

Direito Econômico do Ministério da Justiça.  

IV – em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preços 

(Envelope nº 1) e Habilitação (Envelope nº 2). 

 

5.2 A não entrega das declarações exigidas nos incisos I e III do subitem 5.1 deste Edital 

implicará o não-recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da 

Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame 

licitatório. 

5.2.1- As declarações de que tratam este subitem poderão ser produzidas de próprio punho na 

sessão do certame, desde que o representante possua outorga de poderes para tal feito. 
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5.3. Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na forma do subitem 

6.1 deste Edital, o Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais 

serão admitidas novas licitantes ao certame. 

5.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá, 

se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos pertinentes aos credenciamentos dos 

representantes das licitantes, tal como previsto no item 6 supra, exame este iniciado antes da 

abertura da sessão. 

5.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento 

dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes que contêm as 

propostas de preços, conferindo-as e rubricando-as em todas as suas folhas. 

5.6. Após o início da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços não caberá 

desistência do licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo 

Pregoeiro. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 

 

6.1. Os conjuntos de documentos relativos às propostas de preços e à habilitação deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados, opacos, rubricados no fecho e identificados 

com o nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 

("Propostas de Preços" e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 

 

I - Envelope contendo os documentos relativos às Propostas de Preços: 

 

ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2017 

DIA XX/XX/2017 – XX:00 HORAS 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

 CNPJ 

 

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2017 

DIA XX/XX/2017 – XX:00 HORAS 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

  CNPJ 

 

6.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do 

Município, ou ainda, por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 

6.2.1. As cópias dos documentos que deverão ser apresentadas dentro dos envelopes 

“Propostas de Preços” e “Documentos de Habilitação” poderão, mediante a apresentação do 
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original, ser autenticadas por servidor do Município, até 01 (um) dia útil antes da realização 

da sessão, observando-se que em hipótese alguma serão autenticadas cópias de documentos 

no momento de realização da sessão. 

6.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou gráficos 

apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 

 

7. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS: 

 

7.1. O envelope “A” conterá as propostas de preços da licitante, conforme sugestão de modelo 

apresentado no Anexo II, que deverá atender aos seguintes requisitos: 

7.2. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnica de uso corrente, redigida com clareza sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 

representante legal da licitante ou por quem de direito; 

7.3. Indicar nome ou razão social da licitante, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, estado civil, profissão, 

nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para fins de assinatura da Ata 

de Registro de Preços; 

7.4. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação; 

7.5. Conter a marca e, quando possível, modelo e o nome do fabricante dos produtos ofertados; 

7.6. Ser apresentados preços, de acordo com o objeto deste Edital, unitários e totais 

correspondentes aos itens e ao valor global do ITEM ofertado, sendo este último em algarismo e 

por extenso, de acordo com a ordem dos itens dispostos no Anexo I, em moeda corrente nacional 

(R$), com duas casas decimais depois da vírgula. Em caso de divergência entre os valores 

unitários e totais prevalecerão os primeiros, e os expressos em algarismos e por extenso, serão 

considerados este último; 

7.7. Declaração expressa na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e 

despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

7.8. Constar declaração de que o fornecimento do objeto poderá ser feito de forma total ou 

parcial, e sua entrega realizada no prazo de até 05 (cinco) dias, contados após cada solicitação, 

mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela Administração 

Municipal; 

7.9. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer outra condição que 

induza ao julgamento subjetivo de mais de um resultado; 

7.10. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas da proposta ou 

incorretamente cotadas serão consideradas como inclusos nos preços, não sendo considerados 

pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os objetos ser fornecidos ao Município 

sem ônus adicionais; 

7.11. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

7.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 

seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento.  
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7.13. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

7.14. A licitante que no ato da sessão impugnar ou aduzir erros ou impropriedades quanto ao 

produto pertinente às propostas apresentadas pelas demais licitantes, no que concerne a sua 

composição, fabricação, gramatura, ou qualquer outro fato que repute relevante, deverá 

apresentar os elementos necessários para provar as suas alegações. A não-comprovação, por 

parte da impugnante, dentro do prazo fixado pelo Pregoeiro, facultará a Administração à 

instauração de processo administrativo para apurar o retardamento do certame em face de 

alegações insubsistentes e impertinentes ao interesse do Município. 

7.15. A Proposta de Preços terá de ser assinada por quem tenha capacidade de representar a 

empresa, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais, ou por seu procurador com 

poderes para tanto. 

7.16. Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

b) Propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 

são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

c) A proposta que não contemplar o preço de todos os itens constantes do lote. 

 

8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

8.1. O Pregoeiro informará às participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de 

preços para fornecimento do objeto da presente licitação, bem como informará os respectivos 

preços propostos. 

8.2. Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 

subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todas as 

concorrentes. 

8.3. Serão classificadas e proclamadas pelo Pregoeiro as licitantes que apresentarem as propostas 

de menor preço por ITEM e as demais cujas propostas estejam com preços superiores em até 

10% (dez por cento) em relação à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do Art. 4º 

da Lei no 10.520/2002. 

8.4. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem 

anterior, o Pregoeiro classificará e proclamará as melhores propostas subsequentes, até que haja 

no máximo 03 (três) licitantes classificadas, quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme 

disposto no inciso IX, do Art. 4º da Lei no 10.520/2002. 

8.5. Para as licitantes classificadas, conforme estabelecido no subitem 8.3 ou 8.4 será dada 

oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos e de valores 

decrescentes. 

8.6. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em 

ordem decrescente de valor. 

8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.8. Para efeito de classificação, será considerada proposta final aquela cuja licitante não 

credencie, na forma do item 4 deste edital, representante para o ato de abertura do pregão.           
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8.9. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 

ofertas exclusivamente pelo critério de menor preço. 

8.10. Na hipótese do subitem 8.6, caso a Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte não 

oferte lance, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

8.11. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela 

primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a 

respeito. 

8.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições de habilitação. 

8.13. A licitante que apresentar documentação de habilitação incompleta ou incorreta, certidões 

vencidas ou que não comprovem a regularidade a que se destinam, será declarada inabilitada, 

com ressalvas às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte quanto à regularidade fiscal, na 

forma do art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006.  

8.14. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante 

vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação. 

8.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 

adjudicado o objeto do certame. 

8.16. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido o menor 

preço.  

8.17. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 

representantes das licitantes presentes. 

8.18. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada. 

8.19. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações 

contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não exigidos, 

prevalecerão as primeiras. 

8.20. As Microempresa ou uma Empresa de Pequeno Porte, se esta apresentar restrições na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 

declaração da licitante vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para regularização da documentação, nos termos do §1º do Art.43, da LC 

147/2014, com vista à contratação. 

 

9. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

9.1. É condição básica para a fase de habilitação, que a licitante apresente, em um envelope, 

cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em 

uma via ou se preferir autenticadas, nos termos do subitem 6.2.1, pelo Pregoeiro ou membros da 

Equipe de Apoio. 

9.1.1. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus quadros de pessoal 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz nos termos do inciso 
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XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo 

no Anexo III deste Instrumento. 

9.1.2. A licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato que possa 

impedir a sua habilitação neste certame, conforme modelo Anexo III. 

9.1.3. A licitante deverá declarar ainda sob as penas da lei que não tem em seu quadro 

societário servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, 

nos temos do art. 9º da lei 8.666/93, conforme Anexo III. 

9.2. A licitante deve declarar, que tem conhecimento de todas as informações acerca do presente 

Certame e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações, 

conforme modelo anexo III. 

9.3. Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão 

da imprensa oficial, ou na forma do subitem 6.2.1, os quais se referem a: 

9.3.1. Habilitação Jurídica: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidação, 

devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores devidamente 

autenticados; 

b) 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 (conforme o caso). 

9.3.1.1. Caso a licitante apresente o contrato e suas alterações no ato do credenciamento a 

mesma ficará isenta de apresentar na fase de habilitação. 

9.3.2. Qualificação Técnica: 

a) Apresentação de pelo menos 01(um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado em nome da licitante, comprovando o fornecimento de objeto deste certame; 

a.1) O atestado de capacidade deverá estar assinado e reconhecido firma. 

9.3.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

b) Certidão que comprove a inexistência de falência, recuperação judicial ou concordata, 

expedida pelo Distribuidor da Comarca sede da licitante. 

9.3.4. Regularidade Fiscal: 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro Estadual e/ou Municipal de Contribuintes, se houver, relativo 

à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

g) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por de Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

f) 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 1º de maio de 1943". 

 

9.5. Disposições Gerais da Habilitação: 

a) A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar também o 

decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
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b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

c) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada; 

d) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante. 

 

10. DOS RECURSOS: 

 

10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as contra-

razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 

de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. 

10.3. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo 

em ata. 

10.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas às interessadas na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima nos dias úteis, no horário de 8:00 às 

12:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax ou após terem 

vencidos os respectivos prazos legais. 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 

11.1. Decididos os eventuais recursos administrativos interpostos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente homologará o pregão. 

11.2. Homologado o resultado da licitação, o Município, respeitada a ordem de classificação e a 

quantidade de fornecedoras a serem registrados, convocará as interessadas para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 

compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no presente instrumento licitatório. 

11.3. As convocações de que tratam o subitem anterior deverão ser atendidas no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério da Administração, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 

8.666/93 e neste edital. 

11.4. A Ata firmada com as licitantes fornecedoras observará a minuta constante no Anexo VI, 

podendo ser alterada nos termos dos Arts. 57 e 58 da Lei nº 8.666/93. 

11.5. Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, nos termos definidos no 

subitem 11.2, é facultado ao Município, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o item 

específico ou o Registro de Preços. 

11.6. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a Adjudicatária obriga-se a fornecer os bens a ela 

adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e 

também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as condições mais 

favoráveis à Administração. 

11.7. A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, período, conforme dispõe o Art. 12 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
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11.8. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

prévia consulta a este Município, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

11.9. Os órgãos e entidades que não participaram do presente Registro de Preços, quando 

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, deverão manifestar seu 

interesse junto ao Município, para que esta indique as possíveis fornecedoras e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

11.10. Caberá a fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas. 

11.11. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os subitens 11.8 e 11.9 não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de 

Registro de Preços. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA: 

 

12.1. Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre o produto ofertado na 

licitação; 

12.2. Manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma; 

12.3. Entregar o objeto em conformidade com o licitado no endereço e prazo estabelecido pelo 

Órgão Gerenciador, contado desde o recebimento da Autorização de Fornecimento, nas 

quantidades propostas indicadas no edital; 

12.4. Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo 

representante do Órgão Gerenciador; 

12.5. Entregar o objeto, durante o horário de funcionamento do Órgão Gerenciador, salvo por 

motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por servidor 

designado; 

12.6. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem 

a expressa concordância do Órgão Gerenciador; 

12.7. Responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros durante a 

vigência desta Ata por seus agentes ou prepostos; 

12.8. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação 

exigidas no edital. 

 

13. DA ENTREGA DO OBJETO: 

 

13.1. O objeto desta licitação, deverá ser entregue ao Município, de forma parcelada, mediante 

Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade da Administração Municipal. 

13.2. A entrega será efetuada de acordo com planilha elaborada pela Administração. 

13.3. O objeto deverá apresentar qualidade, marca e especificações idênticas às mencionadas na 

proposta comercial da Adjudicatária. 

13.4. A entrega dos objetos se fará durante o horário de funcionamento desta Administração, 

salvo por motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por 

servidor designado. 

13.5. O prazo de entrega do objeto será de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do 

recebimento da Autorização de Fornecimento. 

13.5.1. Se a licitante vencedora recusar-se injustificadamente a entregar os objetos no prazo 

estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se a 
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licitante desistente às penalidades previstas neste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras 

cabíveis. 

13.6. O objeto será entregue na(s) sedes das Secretaria(s) Municipal(is) de Viçosa, no(s) 

endereços indicados pelo Município. 

13.7. O objeto no ato da entrega, deverá estar acompanhado da Nota fiscal descritiva, constando 

número da Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, 

bem como da CND do INSS e CRF do FGTS. 

13.8. O ato de recebimento dos objetos licitados, não importa em sua aceitação. A critério da 

Administração será submetido a sua verificação, cabendo a fornecedora, a troca dentro de 24 

(vinte e quatro) horas, do objeto que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações 

estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano em geral, identificado no ato da entrega ou 

no período de verificação.  

 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  

 

14.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 

convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente 

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). A contratação terá prazo de vigência até 31 de 

dezembro do corrente ano, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 

caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu recebimento.  

14.3. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  

14.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta das “Certidões” cujos resultados serão anexados aos autos do 

processo. 

14.4.1. Caso Município não logre êxito na verificação das certidões, deverá ser convocado o 

contratado a encaminhar documento válido que comprove o atendimento das exigências de 

habilitação.  

14.4.2. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo 

de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus 

anexos.  

14.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde 

que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

15. DA GARANTIA DOS MATERIAIS: 

 

15.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem o 

objeto impróprio ou inadequado a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 



Página 14 de 43 

 
 

 

PROCESSO Nº 208012/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017  

Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material e Equipamento de Informática. 
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

Município exigir a substituição das partes viciadas. 

15.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, poderá o 

Município exigir, alternativamente e à sua escolha: 

   I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas   condições de uso; 

   II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; 

   III - o abatimento proporcional do preço. 

15.2. A licitante deverá garantir a entrega do objeto da proposta, com prazo de garantia contra 

eventuais defeitos de fabricação nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

contado da data do seu recebimento. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

16.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (dias) a partir da entrada da 

Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por quem de direito. 

16.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se 

em regular situação fiscal para com a Seguridade Social. 

16.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de 

multa eventualmente aplicada. 

16.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a 

mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a adjudicatária tome as medidas 

saneadoras necessárias. 

16.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da licitante 

vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, 

Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

17.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e de ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

17.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega da Autorização 

de Fornecimento ou da assinatura da Ata de Registro de Preços, será convocada outra licitante, 

observada a ordem de classificação, para celebrar com a Administração, e assim sucessivamente. 

17.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou a 

receber a Autorização de Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor 

global de sua proposta em favor do Município, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

cabíveis. 

17.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou 

parcial da Ata de Registro de Preços: 

I - advertência; 

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula 

ou condição estabelecida na Ata de Registro de Preços, aplicada em dobro na reincidência. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/le
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III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 no inciso anterior. 

 

17.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

17.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser 

inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 

17.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência 

integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de 

Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante. 

17.8. As sanções previstas no subitem 17.1 deste edital poderão ser aplicadas juntamente com a 

do inciso II do subitem 17.4, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis. 

17.9. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores. 

 

18. DO CANCELAMENTO DA ATA: 

 

18.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelos motivos elencados nos artigos 77 e 

78 e das formas previstas no artigo 79, da Lei no 8.666/93. 

 

19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

 

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

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 

Pregão, através de petições protocoladas, encaminhadas ao Pregoeiro, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação, no endereço expresso no preâmbulo deste Edital. Caberá o Pregoeiro 

decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

19.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

20.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

20.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da licitante das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o 

dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na 

Administração. 

20.4. O Prefeito poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, derivados de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 

escrito e fundamentado. 
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20.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta durante a realização da sessão pública de pregão. 

20.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a 

segurança da contratação. 

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

20.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 

propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

20.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o 

juízo da Comarca deste Município. 

20.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 

estabelecidos. 

20.12. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente certame licitatório deverão ser 

enviados por escrito ao Pregoeiro em até 3 (três) dias anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, para o endereço constante no preâmbulo deste edital. 

20.13. Cópias do edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante recibo, nos 

horários de 8:00 às 12:00 horas, no endereço referido no item anterior. 

20.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.  

20.15. Fazem parte integrante deste Edital: 

 

 a) Anexo I – Termo de Referência; 

 b) Anexo II – Modelo de Apresentação de Proposta de Preços; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração de Habilitação; 

 d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP; 

e) Anexo V – Modelo de Declaração Credenciamento; 

f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

g) Anexo VII – Minuta de Termo de Contrato. 

 

Viçosa /AL, 18 de julho de 2017. 

_____________________________________ 

José Lira da Silva 

Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017 

 

ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. INTRODUÇÃO: 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por escopo descrever os itens, especificações 

técnicas, quantitativos e demais condições gerais no atendimento, a fim de permitir o 

REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento do OBJETO discriminado no item 3 deste Termo 

que atenderá as necessidades desta Administração Pública Municipal, pela modalidade de 

licitação PREGÃO em sua forma presencial, de acordo com as normas: Lei nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892/2013 e demais normas 

aplicáveis à matéria. 

 
2. FINALIDADE: 
 
2.1. Dar subsídios para permitir a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades da Administração 
Pública deste município. 
 
3. OBJETO: 
 
3.1.A presente licitação tem por objeto formalização de ata de registro de preços para futura e 
eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática para as Secretarias desta 
Administração Pública Municipal, nas quantidades e especificações, conforme segue: 
 

GRUPO I – AMPLO COM COTA RESERVADA 

ITEM DESCRIÇÃO UND TOTAL 

01 

Microcomputador com: Processador Intel Core I3 3.30Ghz, memória RAM de 4GB 
DDR3, disco rígido de 500GB de 7200rpm sata, Drives DVD-RW, leitor e gravador de 
CD e DVD, placa mãe 1155 Chipset Intel Z77X com portas USB, 4 slots para 
memoria, áudio, vídeo, rede, gabinete ATX com fonte bivolt 110/220V, mouse óptico, 
teclado ABNT2, Monitor LED 19,5", mínimo de 01 ano de garantia. 

UNID 86 

02 
(cota) 

Microcomputador com: Processador Intel Core I3 3.30Ghz, memória RAM de 4GB 
DDR3, disco rígido de 500GB de 7200rpm sata, Drives DVD-RW, leitor e gravador de 
CD e DVD, placa mãe 1155 Chipset Intel Z77X com portas USB, 4 slots para 
memoria, áudio, vídeo, rede, gabinete ATX com fonte bivolt 110/220V, mouse óptico, 
teclado ABNT2, Monitor LED 19,5", mínimo de 01 ano de garantia. 

UNID 28 

03 

Microcomputador com: Processador Intel Core I7 3.90 Ghz 6GB DDR3, disco rígido 
de 01 Tb de 7200rpm, Drives DVD-RW, leitor e gravador de CD e DVD, placa mãe 
1155 Chipset Intel Z77X com portas USB, 4 slots para memoria, áudio, vídeo, rede, 
gabinete ATX com fonte bivolt 110/220V, mouse óptico, teclado ABNT2, Monitor LED 
19,5", Kit multimídia, mínimo de 01 ano de garantia. 

UND 20 

04 
(cota) 

Microcomputador com: Processador Intel Core I7 3.90 Ghz 6GB DDR3, disco rígido 
de 01 Tb de 7200rpm, Drives DVD-RW, leitor e gravador de CD e DVD, placa mãe 
1155 Chipset Intel Z77X com portas USB, 4 slots para memoria, áudio, vídeo, rede, 
gabinete ATX com fonte bivolt 110/220V, mouse óptico, teclado ABNT2, Monitor LED 
19,5", Kit multimídia, mínimo de 01 ano de garantia. 

UND 06 
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05 

NOBREAK 2000VA: Baterias seladas (internas); Recarga automática das baterias; 
Filtro de linha interno; Tensão de entrada de 110/220 Volts automática com Tolerância 
de +/- 20 %; Mínimo de 4 tomadas de saída com tensão de 115 Volts com regulação 
de +/- 5% bateria e +6%-10% para rede; Frequência de operação de 60 Hz +/- 5%; 
Proteção com fusível e sensores de tensão alta/baixa e final de descarga; Sinalização 
de serviço de bateria em descarga; Descarga automática - Manuais; Garantia de 12 
(doze) meses, do fabricante, para todos os componentes e peças; Assistência Técnica 
Autorizada estabelecida no Estado de Alagoas. 

UNID 54 

06 
(cota) 

NOBREAK 2000VA: Baterias seladas (internas); Recarga automática das baterias; 
Filtro de linha interno; Tensão de entrada de 110/220 Volts automática com Tolerância 
de +/- 20 %; Mínimo de 4 tomadas de saída com tensão de 115 Volts com regulação 
de +/- 5% bateria e +6%-10% para rede; Frequência de operação de 60 Hz +/- 5%; 
Proteção com fusível e sensores de tensão alta/baixa e final de descarga; Sinalização 
de serviço de bateria em descarga; Descarga automática - Manuais; Garantia de 12 
(doze) meses, do fabricante, para todos os componentes e peças; Assistência Técnica 
Autorizada estabelecida no Estado de Alagoas. 

UNID 17 

07 

Notebook: Processador Intel Core I5 5200U;  Dual Core 2.2 GHz com Turbo Max até 
2.7 GHz; Sistema operacional: Windows 10 Home; Memória RAM: 4 GB DDR3L 
SDRAM; Disco rígido (HD): 500 GB 5400 RPM; Tela de 14"; Leitor de Cartão SD; 
Conexão HDMI; Conexão Bluetooth; Conexão sem fio (wireless) 802.11 b/g/n; 
Unidade óptica: Gravador de DVD/CD; Cache: 3 MB L3; Tela HD BrightView, com 
iluminação auxiliar por WLED e resolução de 1366 x 768; Webcam HD TrueVision 
com microfone digital integrado; Conector conjunto para fone de ouvido / microfone; 
Áudio HD com alto-falantes estéreos; Placa de vídeo: Integrada, com tecnologia 
Intel® HD Graphics 5500; Placa de som: Integrada; Teclado: Tamanho normal em 
estilo ilha; Mouse: Touchpad, com suporte a gestos multitoque; Bluetooth 4.0; Portas 
USB: 1 (3.0), 2 (2.0); Outras conexões: RJ-45, VGA; Rede: 10/100; Bateria: 4 células 
41 Wh; Tensão/Voltagem: Bivolt; garantia mínima de 01 ano. 

UNID 21 

08 
(cota) 

Notebook: Processador Intel Core I5 5200U;  Dual Core 2.2 GHz com Turbo Max até 
2.7 GHz; Sistema operacional: Windows 10 Home; Memória RAM: 4 GB DDR3L 
SDRAM; Disco rígido (HD): 500 GB 5400 RPM; Tela de 14"; Leitor de Cartão SD; 
Conexão HDMI; Conexão Bluetooth; Conexão sem fio (wireless) 802.11 b/g/n; 
Unidade óptica: Gravador de DVD/CD; Cache: 3 MB L3; Tela HD BrightView, com 
iluminação auxiliar por WLED e resolução de 1366 x 768; Webcam HD TrueVision 
com microfone digital integrado; Conector conjunto para fone de ouvido / microfone; 
Áudio HD com alto-falantes estéreos; Placa de vídeo: Integrada, com tecnologia 
Intel® HD Graphics 5500; Placa de som: Integrada; Teclado: Tamanho normal em 
estilo ilha; Mouse: Touchpad, com suporte a gestos multitoque; Bluetooth 4.0; Portas 
USB: 1 (3.0), 2 (2.0); Outras conexões: RJ-45, VGA; Rede: 10/100; Bateria: 4 células 
41 Wh; Tensão/Voltagem: Bivolt; garantia mínima de 01 ano. 

UNID 07 

    

GRUPO II – EXCLUSIVO PARA ME e EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UND TOTAL 

09 
Estabilizador 1KVA, Monovolt, entrada bivolt saída 115V, Preto, gabinete anti-chama e 
4 tomadas de saída, 4 estágios de regulação e 3 leds, proteção contra sobrecarga e 
curto-circuito, mínimo de 01 ano de garantia. 

UND 4 

10 
Estabilizador 2KVA. Monovolt, entrada bivolt saída 115V, Preto, gabinete anti-chama e 
4 tomadas de saída, 4 estágios de regulação e 3 leds, proteção contra sobrecarga e 
curto-circuito, mínimo de 01 ano de garantia. 

UND 73 

11 Filtro de Linha com 04 Tomadas e Fusível. UND 15 

12 
Fonte ATX 500 W Real 24 pinos; Características técnicas mínimas: Potência real, 
mínima, 500 W; Possuir PFC (fator de correção de potência) passivo; Conector para 
placa-mãe: 24 pinos; Alimentação bivolt. 

UND 25 

13 Gravador de DVD RW Cdrw24X SATA, Preto. UND 11 
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14 

HD Externo USB 1TB, compatibilidade com os seguintes sistemas operacionais: 
Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7, Mac OS® X Tiger®, Leopard®, Snow 
Leopard®, Linux, características técnicas: velocidade de 7200rpm, capacidade 1TB 
ou superior, alimentação através da porta USB, proteção de senha e criptografia, 
conteúdo do pacote: disco rígido ultra portátil, cabo,USB, guia de instalação rápida, 
mínimo de 01 ano de garantia. 

UND 26 

15 HD SATA 500GB 7200RPM, 3,5", taxa de transferência máxima 3Gb/s. UND 8 

16 HD SATA 1000GB, 7200RPM, taxa de transferência máxima 6Gb/s. UND 5 

17 HD SATA 500GB 7200RPM PARA NOTEBOOK, 2,5", transferência máxima 3Gb/s. UND 1 

18 

Impressora Laser Monocromática - Especificação Mínima: Velocidade de no mínimo 
14 ppm A4 e 15 ppm carta; Ciclo mensal de no mínimo 5.000 páginas; Processador 
mínimo de 260MHZ Resolução no mínimo 600 x 600dpi; Alimentação de papel de no 
mínimo 100 folhas; Saída de papel no mínimo de 100 folhas; Suportar linguagem 
PCL5e ou superior; Tipos de papel A4, Carta; Compatibilidade (Microsoft® Windows® 
XP, Windows 7, 2000 Professional, Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v 10.2.3, v 10.1.5 
ou superior); Memória padrão de no mínimo 2Mb; Conectividade porta USB(com cabo 
incluso). O equipamento deverá possuir toner e cilindro integrados; O equipamento 
deverá ser fornecido com toner e cilindro integrados, novos, de primeiro uso, original 
do fabricante. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de 
série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar 
acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem. Adicionalmente, acompanhar 1 (um) ou mais toner's, original do 
fabricante, com capacidade(s) igual ou superior ao ciclo mensal mínimo solicitado. 

UND 21 

19 Impressora Lx 300+ Matricial, 80 colunas, entradas USB e Paralela, UND 3 

20 

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida. Funções: Imprimir, copiar e 
digitalizar. Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): Até 20 ppm; Velocidade de 
impressão cor (rascunho, A4): Até 16 ppm; Velocidade de impressão preto (normal, 
carta): Até 5,5 ppm; Velocidade de impressão colorido (normal, carta): Até 4 ppm; 
Velocidade de impressão cor (rascunho, foto 10 x 15): 60 segundos. Ciclo de trabalho 
(mensal, A4): Até 1500 páginas. Qualidade de impressão cor (ótima):  Até 4800 x 
1200 dpi otimizados (a partir da entrada de 1200 dpi ao imprimir de um computador 
em papel fotográfico). Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 ppp. Bandeja de 
entrada para 60 folhas. Bandeja de saída ara 25 folhas. Capacidade máxima de 
entrada (envelopes): Até 5 envelopes. Opção de impressão frente e verso: Manual 
(fornecido suporte de driver). Tamanhos de mídia suportados: A4; B5; A5; A6; 
Envelope DL. Tipos de suportes suportados: Papel (brochura, jato de tinta, normal), 
fotográfico, envelopes, etiquetas, cartões (saudações), transparências. Velocidade de 
transmissão de fax até 3 segundos por páginas, resolução mínimo 300x300 dpi. 

UND 8 

21 

Impressora Multifuncional Laser Mono – adf; Especificação mínima: Velocidade no 
mínimo 18 ppm em preto A4; Ciclo mensal de no 8.000 páginas; Processador mínimo 
de 260MHZ; Resolução de no mínimo 600 x 600dpi; Função de impressora, scanner, 
copiadora; Alimentação de papel de no mínimo 150 folhas, com carga automática de 
folhas avulsas; ADF para 35 folhas; Saída de papel de no mínimo 100 folhas; Tipo de 
papel (A4, carta, papel normal, etiquetas); Fax modem com velocidade de 33,6 kbps; 
Compatibilidade (Microsoft® Windows® 2000 Professional, XP, Windows 7; Mac OS 
8.6, 9.X, OS X v 10.1 ou superior); Memória padrão de no mínimo 64Mb; Linguagem 
de impressão PCL 5e ou superior; Conectividade porta USB(com cabo incluso) e 
Ethernet 10/100 interna e integrada; Painel de controle de cristal líquido; O 
equipamento deverá possui toner e cilindro integrados; O equipamento deverá ser 
fornecido com toner e cilindro integrados, novos, de primeiro uso, original do 
fabricante O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série 
e demais; informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar 
acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem. Adicionalmente, acompanhar 1 (um) ou mais toner's, originais do 
fabricante, com capacidade(s) igual ou superior ao ciclo mensal mínimo solicitado. 

UND 23 
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22 

Impressora Multifuncional a Laser Mono  - Imprimir, copiar, digitalizar, enviar e receber 
fax  Value Added Function  - Conexão a rede sem fios ao toque de um botão e modo 
ECO para melhor aproveitamento de papel, energia e suprimentos  , ADF 40 páginas, 
Velocidade (Mono)  Até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta) , Tempo de saída da 
pimeira impressão (mono)  Menos de 8.5 s (no modo Pronto)  Resolução  Saída 
efetiva de até 1200 x 1200 dpi  ,Cópia Velocidade (Mono)  Até 20 ppm em A4 (21 ppm 
em Carta)  Tempo de saída da primeira cópia (mono)  Menos de 14 s (à partir do vidro 
de originais)  ,Taxa de Zoom  25 ~ 400% (ADF, à partir do vidro de originais), Multi 
cópia  1 ~ 99 páginas,  Scan Compatibilidade  Padrão TWAIN / Padrão WIA  Método  
CIS colorido , Resolução (óptica)  Até 600 x 600 dpi  Resolução (aumento)  Até 4800 x 
4800 dpi .,Fax Compatibilidade  ITU-T G3, ECM  ,Velocidade do modem  33,6kbps  , 
Resolução  Padrão: 203 x 98 dpi, Fino: 203 x 196 dpi, Superfino: 300 x 300dpi, 
Colorido: até 200 x 200 dpi  ,memória  até 500 páginas  , Recurso Fax  Discagem do 
fone, Discagem rápida, Discagem automática, Rediscagem do último número, 
Identificador de chamadas, Interface para fone externo, Proteção para faxes 
indesejados Recepção segura de Fax, Redirecionamento de fax do/para o PC , 
Capacidade e tipo de entradas  Bandeja padrão para 150 folhas  ,Capacidade e tipo 
de saída  100 folhas viradas para baixo  ,Tamanho da mídia  A4 / A5 / Carta / 
Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / 
Personalizado (76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" ~ 8.5 x 14")  ,Tipo de mídia  
Comum / Grosso / Fino / Algodão / Colorido / Pré-impresso / Reciclado / Etiquetas / 
Cartão / Arquivo / Envelope Capacity  Até 10 folhas  ,Processador  433 MHz  ,Tela  
LED de 2 dígitos, Interface  USB 2.0 de alta velocidade  ,Nível de ruído  Inferior a 50 
dBA (impressão, cópia do à partir do vidro de originais) / inferior a 26 dBA (em espera)  
,Memória/Armazenamento  64 MB  ,Compatibilidade OS  Windows 2000 / XP / Vista / 
Win7 / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 10.4 ~ 10.7 / Diversos Linux OS  ,Ciclo 
de tarefa, mensalmente  até 10000 páginas. 

UND 14 

23 Memória 2GB DDR3, com frequência mínima de 1333mhz, garantia mínima 6 meses. UND 5 

24 Memória 4GB DDR3 corsair UND 5 

25 Memória 2GB, padrão DDR2-667 com garantia no mínimo 6 meses. UND 5 

26 Memória 2GB, padrão DDR2-800 com garantia no mínimo 6 meses. UND 5 

27 

Microcomputador com: Processador Intel Core I5 4460 Quad Core 3.2 Ghz; memória 
RAM de 4GB DDR3, disco rígido de 500GB de 7200rpm sata, Drives DVD-RW, leitor e 
gravador de CD e DVD, placa mãe LOG-H81H3-M4 com portas USB, Soquete: 
LGA1150; Leitor de Cartão SD; Saída HDMI; 04 slots para memoria, áudio, vídeo, 
rede, gabinete ATX com fonte bivolt 110/220V, mouse óptico, teclado ABNT2, Monitor 
LED 19,5", mínimo de 01 ano de garantia. 

UND 21 

28 Monitor LED de 15.6 Polegadas - na cor preta, mínimo de 01 ano de garantia. UND 5 

29 
Monitor LED de 20" widescreen, polegadas, bivolt, resolução mínima de 1600x900 
Widescreen Multimídia com Speak Integrado - na cor preta, mínimo de 01 ano de 
garantia. 

UND 22 

30 
Mouse USB Optico – Características técnicas mínimas: Mouse ergométrico 
compatível com microsoft mouse e mouse system; Sensor Óptico; Padrão USB; 
Resolução mínima de 400 dpi; Cor preto. 

UND 58 

31 
Mouse PS2 - Características Sensor ótico de 800CPI - 3 Botões (Scroll colorido) - 
Consumo: 15 mA - Comprimento do cabo: 1,25cm - Conexão PS/2  

UND 6 

32 

NOBREAK 1400VA: Baterias seladas (internas); Recarga automática das baterias; 
Filtro de linha interno; Tensão de entrada de 110/220 Volts automática com Tolerância 
de +/- 20 %; Mínimo de 4 tomadas de saída com tensão de 115 Volts com regulação 
de +/- 5% bateria e +6%-10% para rede; Frequência de operação de 60 Hz +/- 5%; 
Proteção com fusível e sensores de tensão alta/baixa e final de descarga; Sinalização 
de serviço de bateria em descarga; Descarga automática - Manuais; Garantia de 12 
(doze) meses, do fabricante, para todos os componentes e peças; Assistência Técnica 
Autorizada estabelecida no Estado de Alagoas. 

UND 24 

33 Pen Drive 16GB USB 2.0 c/ entrada USB. UND 40 

34 Pen Drive 32GB USB 2.0 c/ entrada USB. UND 32 
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35 

Scanner de documentos de alta velocidade: scaneamento frente e verso numa única 
passagem; conversor PDF incluído; área de digitalização até 21,6 cm x 86,3 cm; 
Resolução Ótica: 600 dpi; Páginas por minuto: Simples - até 24 ppm / Duplex: Até 48 
ipm; capacidade Alimentador Automático: 50 folhas; ciclo diário: 500 páginas; tamanho 
Max do Original para Cópia: Ofício; Tipos de documento: Cartão de visita, Papel 
Comum; conectividade: USB 2.0, USB; Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS 
X , Windows 7 , Windows 8 ,Vista , Windows XP, Windows XP SP2 , Windows XP 
SP3, Linux 

UND 10 

36 

Scanner Portátil: scaneamento frente e verso numa única passagem excluindo lado 
que está em branco; velocidade de 20ppm (folhas por minuto) em AC ou 08 folhas em 
USB com papel 80 g/m²; resolução óptica 600 dpi; digitaliza até 1000 folhas por dia; 
gera arquivos editáveis no Word através de OCR; compatível com USB 2.0 e USB 
3.0; digitaliza em PDF e PDF pesquisável, JPEG, RTF, BMP e TIFF; compactação 
avançada para gerar arquivos de tamanho reduzido; formatos DOC, XLS, TIFF, JPEG, 
BMP, RTF e PDF; compatível com os sistemas operacionais Windows XP, Vista, 7, 8 e 
10, Apple Mac OSX e Linux Ubuntu; digitaliza vários tamanhos de documento até A4 e 
cartões rígidos com relevo. 

UND 22 

37 

Tablet com Sistema Operacional Android 4.0, processador 1GHZ Dual Core; Teclado 
Qwerty Virtual; Frequência Quad Band; Tela de 10.1" polegadas (1280 x 800); 
conexões Wi-Fi, 3G, USB e Bluetooth, MP3 Player; Memória Interna de 16GB 
expansível para até 32GB com cartão MicroSD; câmera integrada de 3.0 megapixels; 
acompanha 01 bateria, 01 carregador, 01 cabo USB, Manual do Usuário e Certificado 
de Garantia; com garantia de 12 meses pelo fornecedor. 

UND 3 

38 Teclado ABNT2 Padrão PS2. UND 4 

39 Teclado ABNT2 Padrão USB. UND 62 

40 

Adaptador PCI Wireless 300 Mb: Interface 32 bit PCI; 02 antenas tipo omni direcional, 
desmontável; Ganho da antena: 2x2dBi recursos sem fio;  Frequência: 2.4 ~ 
2.485GHz; Modos sem fio: Ad-Hoc Infra-estrutura / mode; Segurança sem fio: Suporte 
64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-SK/WPA2-PSK; Tecnologia de Modulação: 
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM; Padrões sem fio: IEEE 802.11n, 
IEEE 802.11g; IEEE 802.11b; Taxa de sinal: 11n: até 300Mbps (dinâmico), 11g: Até 
54Mbps (dinâmico), 11b: Até 11 Mbps (Dinâmico); Requisitos de Sistema: Windows 7 
(32/64bits), Windows Vista (32/64bits), Windows XP (32/64bits), Windows 2000; 
Conteúdo da Embalagem: Adaptador Wireless, Resource CD, Guia de instalação 
rápida; Garantia 
mínima de 01 ano.   

UND 34 

41 Alicate de Crimpar RJ 45 e RJ 11, profissional, com catraca. UND 
 

42 Cabo USB para impressora 1,5 mt no Mínimo. UND 60 

43 
Cabos UTP. Categoria 5E - (caixa com 305m); Características técnicas mínimas: 
Aderentes às normas TIA/EIA 568-B e TIA/EIA TSB-36 Categoria 5E, em todas as 
suas características físicas e elétricas, com 04 (quatro) pares de fios trançados. 

CX 20 

44 

Caixas de Som Multimidia: na cor preta; conexão USB; Potência RMS: 1W(0,5W x2) 
R.M.S.; Equipamentos compatíveis PC e Notebook, Celular, MP3, IPod, Outros 
acessórios pórtáteis; garantia mínima de 01 ano. 

PAR 18 

45 
Conectores RJ 45 categoria 5E. Características técnicas mínimas: Conectores RJ-45; 
Corpo em Policarbonato transparente não propagante à chama; Macho; 8 
posições;Padrão de pinagem T568A/B; Categoria 5E. 

UND 810 

46 DVD-R Midia 4,7GB. acondicionado em pino com 100 unidades. TUBO 14 

47 Fita LX-300. UND 42 

48 

Leitor de Código de Barras: Tecnologia Linear Laser; velocidade de leitura de 100 
leituras por segundo; distância de leitura de 10 ~ 220mm; resolução 5 mil; conexão 
USB; sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; compatível com os sistemas 
operacionais Windows XP, Vista, 7, 8 e 10, Apple Mac OSX e Linux Ubuntu; 

UND 9 
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49 

MINI RACK de parede para Rede Switch - 8U x 370mm; preto texturizado; Fixação em 
parede, saída de cabos na parte inferior e superior, laterais removíveis;Porta com 
visor em acrílico e com fechadura com duas chaves, plano de fixação móvel e 
regulável na profundidade com furação para porca-gaiola. Devem acompanhar o rack 
os parafusos e buchas para fixação na parede e 8(oito) kits de porca-gaiola + 
parafuso M5 (8 porcas e 8 parafusos). 

UND 4 

50 

Placa de Rede PCI Barramento Padrão PCI, Conector RJ-45, Compatível com o 
padrão EIA/TIA categoria 5, Total compatibilidade com rede Ethernet - padrões IEEE 
802.2 e 802.3, Taxa de transmissão de 10/100 Mbits, Drivers para Microsoft Windows 
98, ME, 2000, XP Professional e Windows 7, Suporte a SNMP. 

UND 26 

51 

Placa para redes sem fio padrão 802.11g (54Mbps); Retro-compatível com 
dispositivos 802.11b (11Mbps); (uma) antena de 5 dBi; Potência de transmissão de 
15dBm; Método de acesso: CSMA/CA com Ack; Possuir interface PCI, 32-bits; LED 
indicador de Link/Atividade; Protocolos de segurança WEP (Wired Equivalent 
Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access); Certificação Wi-Fi B e G da Wi-Fi Alliance 
(http://wi-fi.org); Certificação ANATEL; Compatível com os seguintes Sistemas 
Operacionais: Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows 7 e 
Windows Vista Business. 

UND 46 

52 

Projetor Multimídia: tipo teto e mesa; mínimo de 2700 ANSI-Lumens; bivolt; lâmpada 
tipo 200W UHE; Lente: foco manual, zoom óptico, índice de projeção, Throw Ratio 
1,45 ~1,96, distância de projeção 0,88 a 10,44 metros, tamanho da imagam 22 ~350; 
imagens de alta qualidade em conexão HDMI; conectividade sem fio a computadores, 
tablets e smartphones; instalação fácil e flexível; Requisitos do sistema: Digital: 
NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM; Analógico: 480i / 480p / 576i / 
576p / 720p / 1080i / 1080p; Conexões: Entrada: HDMI x 1; Computador : VGA RGB 
(D-sub 15-pinos) x 1; S-Vídeo: Mini DIN x 1; Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1; USB 
Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi); USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); 
Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco); Controle: RS-232 x 1; Resoluções suportadas: 
VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+; Conteúdo da Embalagem: 
Projetor; controle remoto com 2 pilhas AA; cabo de alimentação; cabo RGB VGA 
(computador); CD-ROM com documentação do projetor; mínimo de 01 ano de 
garantia. 

UND 5 

53 

Roteador Wireless 300 Mbps: Ponto de Acesso para redes sem fio padrão 802.11g 
(54Mbps); Retro-compatível com dispositivos 802.11b (11Mbps); Compatível com o 
padrão IEEE 802.3 Ethernet/ IEEE 802.3u FastEthernet; Freqüência: 2.4Ghz 01 (uma) 
antena de 5 dBi; Potência de transmissão de 15dBm; Contendo (1) uma porta WAN 
padrão RJ-45, 100Base-TX; Contendo (4) quatro portas LAN padrão RJ-45, 100Base-
TX; LEDs indicadores de Power, e Link/Atividade; Protocolos de segurança WEP 
(Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 (Wi-Fi Protected 
Access 2); Bloqueio por endereços MAC (MAC Filtering); Bloqueio de “SSID 
Broadcast”; Gerenciamento via interface Web, via SNMP (Simple Network 
Management Protocol); Funcionalidades de Firewall, DMZ hosts; Funcionalidade de 
DHCP Server; Suporte controle de acesso 802.1x, ACL e URL Filtering; Certificação 
Wi-Fi B e G da Wi-Fi Alliance (http://wi-fi.org); Certificação ANATEL. 

UND 29 

54 

Roteador Wireless AC 750 Mbps: com 03 antenas de 5dBi fixas para melhor alcance e 
desempenho; Taxa de Transferência: velocidade Wi-Fi: em 2,4GHz - até 300Mbps; em 
5GHz AC - até 433Mbps; Portas LAN/Ethernet: Rede Fast-Ethernet com até 5 portas 
de rede 10/100Mbps (1 WAN e 4 LAN); Equipamentos compatíveis para 
Computadores; notebooks; Frequência de 2.4Ghz e 5Ghz; Conteúdo da Embalagem: 
01 Roteador Wireless AC 750Mbps Dual Band (DIR-809); Fonte de alimentação bivolt 
automático com plugue padrão brasileiro; Guia rápido de Instalação em português; 
Cartão de configurações Wi-Fi; 03 antenas de 5dBi fixas para melhor alcance e 
desempenho Segurança: WPS (Wi-Fi Protected Setup¿), WPA2, criptografia de dados 
128 bits AES; voltagem: bivolt; garantia mínima de 01 ano. 

UND 20 
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55 

SWITCH - 24 Portas Switch Fast Ethernet 24 portas RJ45 10/100 Mbps. Auto 
MDI/MDI-X Fluxo de Dados: Half/Full Duplex Leds indicadores de diagnóstico: Sim 
Garantia: life time Padrão: - IEEE 802.3 10Base-T - IEEE 802.3u 100Base-TX - IEEE 
802.3u Nway auto-negotiation - IEEE 802.3x Full-Duplex e Flow Control Protocolo: 
CSMA/CD Topologia: Em estrela Modo de transmissão: Store and Forward 
Configuraçao automática: Plug & play Segurança: Padrão UL, FCC, CE, Correia EMI. 
Voltagem: bivolt. 

UND 6 

56 
SWITCH - 8 portas 10/100 Mbps com suporte para padrão Nway. Portas auto-
negociáveis, entre 10BASE-T e 100BASE-TX, Modo de Operação em Half ou Full 
Duplex. Garantia mínima: 1 ano.  

UND 46 

57 

Webcam Profissional: Video Chamada Full HD (1080P); Video Chamada HD (720p); 
gravação de vídeo Full HD; Tecnologia Logitech Fluid Crystal, foco automático de 20 
estágios; microfones duais estéreos incríveis com redução de ruído automática; 
correção automática de pouca luz; USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para 
USB 3.0); Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD 
ou CRT; Requisitos do Sistema -Windows Vista, Windows 7 (32 bits ou 64 bits) ou 
Windows® 8. 

UND 27 

 
4. DA ENTREGA E DOS PRAZOS: 
 
4.1 A licitante adjudicatária deverá entregar o objeto em até 05 (cinco) dias a contar do 
recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pela Administração. 
 
4.2 Os objetos deste termo de referência, serão entregues nos locais, expresso na Autorização 
de Fornecimento, que serão recebidos por servidor(a) indicado(a) mediante a apresentação 
da(s) Nota(s) Fiscal(is).  
 
4.3. A Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua 
assinatura. 
 
5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
5.1. São obrigações do Contratante: 
I – acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na nota fiscal/fatura 
referente à efetiva entrega dos botijões e/ou cilindros, por meio de servidor designado pelo 
contratante.  
II – efetuar os pagamentos à Fornecedora Registrada/Contratada; 
III – aplicar à Fornecedora Registrada/Contratada as penalidades regulamentares e contratuais. 
 
5.2. São obrigações da Contratada: 
 
I – entregar os objetos dentro do prazo constante da proposta, contado desde o recebimento da 
Autorização de Fornecimento, nas quantidades solicitadas e de acordo com os preços aduzidos 
em sua proposta e no local indicado pela Administração. 
II – entregar os objetos da proposta com prazo de validade mínimo de 03 (três) meses, bem 
como garantia legal contra eventuais defeitos de fabricação, contada da data do seu 
recebimento. 
III – atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, 
inerentes ao objeto da contratação; 
IV – manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação. 
 
6. DA GARANTIA: 
 
6.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem 
o produto impróprio ou inadequado a que se destina ou lhes diminua o valor, assim como por 
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aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da embalagem, rotulagem 
ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 
Município exigir a substituição das partes viciadas. 
 
6.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 02 (dois) dias, poderá o Município exigir, 
alternativamente e à sua escolha: 
 
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 
 
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 
 
III - o abatimento proporcional do preço. 
 
6.2. A licitante deverá garantir a entrega dos materiais e equipamentos de informática com 
prazo de garantia contra eventuais defeitos de fabricação, conforme, Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, contado da data do seu recebimento. 
 
7. DAS SANÇÕES: 
 
7.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação, do contraditório 
e de ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, enquanto, perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
7.2. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a receber a Autorização de 
Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua proposta em 
favor do Município, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 
 
7.3. Quando a licitante vencedora recusar-se a receber a Autorização de Fornecimento, será 
convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente. 
 
7.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou 
parcial do Fornecimento: 
 
I - advertência; 
II - multa de 2% (dois por cento) do valor total da proposta ofertada por infração a qualquer 
cláusula ou condição do Edital, aplicada em dobro na reincidência. 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 no inciso anterior. 
 
7.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
 
7.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser 
inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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7.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá ser recolhido em qualquer agência integrante da 
Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de Arrecadação de 
Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pelo Contratante. 
 
7.8. A sanção prevista no subitem 7.1 poderá ser aplicada em conjunto com a do inciso II, do 
subitem 7.4 deste Termo, facultada a defesa prévia da licitante no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
8. DO PAGAMENTO: 
 
8.1. O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir do dia imediato à apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) com a efetiva entrega do objeto e 
posterior recebimento atestado por responsável pelo setor competente do Município. 
 
8.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se 
em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal; 
 
8.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de 
multa eventualmente aplicada. 
 
8.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a adjudicatária tome as 
medidas saneadoras necessárias; 
 
8.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da 
licitante vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome 
do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o 
crédito. 
 
9. DA REVISÃO: 
 
9.1. Os preços propostos poderão ser revisados, na forma do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro 
de 2013, e Lei Federal nº 8.666/93. 

 
 

Viçosa-AL, 25 de abril de 2017. 
 
 

_______________________________________________________ 
Elias Vilela de Vasconcelos 

Secretário de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento 
 
 

APROVADO: 
 
_____________________________________________________ 
DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA 

Prefeito 
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ANEXO 
 

DEMANDAS POR SECRETARIAS 
 

ITEM ADM AGRIC ASSIST CULT EDUC GABIN GUARD INFRA SMTT SAUDE TOTAL 

1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 

2 24 0 8 0 0 2 1 3 2 33 73 

3 4 0 0 3 5 1 1 1 0 0 15 

4 15 0 0 4 5 0 1 0 0 0 25 

5 5 0 0 0 5 0 0 0 1 0 11 

6 10 0 3 2 5 2 1 1 1 1 26 

7 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8 

8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

10 7 0 0 0 1 0 0 1 2 10 21 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

12 2 0 0 3 1 0 1 0 1 0 8 

13 8 0 2 0 0 0 1 1 0 11 23 

14 7 0 0 4 2 1 0 0 0 0 14 

15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

19 10 0 7 1 0 0 2 0 2 92 114 

20 10 0 0 1 4 1 0 3 2 0 21 

21 8 0 1 5 0 1 0 0 0 11 26 

22 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

23 5 0 1 5 4 1 0 0 4 2 22 

24 12 2 10 6 6 3 2 2 0 15 58 

25 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 6 

26 0 0 0 0 20 0 0 0 4 0 24 

27 8 0 2 4 5 1 0 0 0 51 71 

28 4 0 4 1 5 1 0 0 0 13 28 

29 15 3 5 0 10 2 2 3 0 0 40 

30 10 0 0 4 10 2 0 0 3 3 32 

31 6 0 1 1 1 0 0 0 0 1 10 

32 8 1 2 1 2 1 1 1 2 3 22 

33 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

35 10 0 4 5 20 4 2 3 0 14 62 

36 20 0 2 0 0 2 0 0 0 10 34 
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37 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 7 

38 27 0 3 6 10 2 3 3 2 4 60 

39 7 0 1 2 0 0 0 0 0 10 20 

40 4 2 2 6 2 2 0 0 0 0 18 

41 400 0 100 50 20 0 20 20 0 200 810 

42 4 0 1 2 5 1 0 1 0 0 14 

43 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 42 

44 3 0 2 0 2 0 0 0 0 2 9 

45 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

46 5 0 5 8 0 1 2 2 1 2 26 

47 5 0 5 2 15 3 2 2 2 10 46 

48 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 

49 3 1 3 4 5 1 1 1 0 10 29 

50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

51 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 

52 15 0 4 3 0 2 1 1 0 20 46 

53 6 1 1 4 2 1 0 1 0 11 27 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

À Prefeitura Municipal de Viçosa/AL 

A/C: Sr. (a) Pregoeiro(a) 
 

Prezado Senhor(a), 
 

A empresa _______________________, com sede na Rua/Av. _____________________, 

inscrita no CNPJ sob o no _______________________, abaixo assinada por seu representante 

legal, interessada na participação do presente pregão, vem apresentar proposta comercial, nas 

seguintes condições: 

 

GRUPO I – AMPLO COM COTA RESERVADA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 
Marca/ 

Distribuidor 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Valor Total 

por extenso 

        

        
GRUPO II – EXCLUSIVO PARA ME E EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 
Marca/ 

Distribuidor 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Valor Total 

por extenso 

            

            

1. Validade da Proposta ___________ 

2. Declaramos na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, 

tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

3. Declaramos que o fornecimento do(s) objeto(s) se dará em sua sede, de forma total ou 

parcelada, com sua entrega realizada de imediato, mediante o recebimento da Autorização de 

Fornecimento ou documento equivalente expedido pela Administração; 

4. Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do Edital. 

5. Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro de preço o Sr(a). 

_______________, estado civil, profissão, no do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo 

na empresa. 

 

6. Dados Bancários para pagamento  

- Nome e código do Banco:  

- Agência:  

- nº da Conta Corrente:  

 

Data: __________ 

Assinatura: ___________ 

Nome do representante legal do Proponente: ________________ 

Carimbo do CNPJ. 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017 

 

ANEXO III 

 

MODELO DECLARAÇÃO HABILITAÇÃO 

 

 

(Nome da empresa) _______________________, CNPJ Nº_____________________, 

sediada_________________________ (endereço completo), por intermédio de seu(ua) 

representante legal o(a) Senhor(a)________________________, portador(a) do Registro Geral 

nº. __________________e CPF nº ____________________,  

 

DECLARA, para efeitos do Pregão Presencial nº 30/2017 e para fins do inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido 

pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis 

anos). 

 

DECLARA sob as penas da lei que não tem em seu quadro societário servidor ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos temos do art. 9º da lei 8.666/93. 

 

DECLARA sob as penas da lei que não tem em seu quadro societário servidor ou 

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 
temor do art. 9º da lei 8.666/93. 
 

DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no Pregão Presencial nº 30/2017, realizado pelo Município de Viçosa/AL, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

DECLARA, conhecimento de todas as informações acerca do presente Certame e que aceita todas 

as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações. 

 

. 

 

Local e data 

 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 

 

 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017 

 

ANEXO IV  

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

 

(Nome da empresa) _______________________, CNPJ Nº_____________________, 

sediada_________________________ (endereço completo), por intermédio de seu(ua) 

representante legal o(a) Senhor(a)________________________, portador(a) do Registro Geral 

nº. __________________e CPF nº ____________________, DECLARA, para fins de 

comprovação no Pregão Presencial no XX/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

(         ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006;   

(      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do artigo  3º da  Lei   

Complementar  nº 123, de 14/12/2006. 

 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

Local e data 

 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 

 

 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017 

 

ANEXO V 

MODELO DECLARAÇÃO CREDENCIAMENTO 

 

(Nome da Empresa) ____________________, CNPJ/MF nº _______________sediada (endereço 

completo) __________________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 

Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 

__________________e CPF/MF nº ____________________,  

 

DECLARA para efeito do Pregão Presencial nº. 30/2017, realizado no Município de Viçosa/AL, 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 

10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis; 

 

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, 

especificamente para participação na licitação, Pregão Presencial nº 30/2017 que: 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada 

foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 

licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 

mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação 

acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 

mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação 

acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Viçosa antes da abertura 

oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 

que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

Local e data 

 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.OBS.:1) Assinalar com um 

“X” a condição da empresa. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017 

 

ANEXO VI 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/20XX 

– OBJETO: FORNECIMENTO DE 

 XXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 Aos XXXX dias do mês de XXXXXXX do ano de 20XX, o MUNICÍPIO DE 

VIÇOSA/AL, com Sede Administrativa na Rua do Centenário, inscrito no CNPJ sob nº 

12.333.746/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito do Município, DAVID DANIEL 

VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA, brasileiro, XXXXXX, XXXXXXX, portadora 

da cédula de identidade nº XXXXXXX – SSP/XX, inscrito no CPF sob nº XXXXXXXX, 

residente e domiciliado nesta Cidade, em sequência denominada simplesmente Órgão 

Gerenciador e a pessoa jurídica XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob n.º 

XXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXX, neste ato, representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula 

de identidade RG nº XXXXXXX – SSP/XX, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º XXXXXXXXX, 

residente e domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXXX, e, daqui por diante, denominada 

simplesmente Fornecedora Registrada, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, A Lei Complementar 

nº 147, de 07 de agosto de 2014, alterou a Lei Complementar nº 123, de 2006, bem como pela 

Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta 

foi examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer, conforme determina o 

Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes 

condições: 

 

1. Do objeto: 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 

material e equipamento de informática para atender as necessidades da administração Pública 

Municipal de Viçosa/AL, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do 

Edital do Pregão Presencial nº 30/2017, conforme abaixo: 

 

Lote XX: 

 

Item Especificações do Objeto Marca Qtde. Preço 

Unitário 

Preço Total 

XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX 

XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX 

VALOR TOTAL DO LOTE XXXXX 

 

2. Da vigência: 

 

2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, 

não podendo ser prorrogada. 
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3. Das obrigações: 

 

3.1. O Órgão Gerenciador obriga-se a: 

 

a) efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo estabelecido nesta 

ATA; 

 

b) comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada qualquer anormalidade no 

fornecimento dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências 

estabelecidas no edital de Pregão Presencial nº 30/2017 e seus anexos; 

 

c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas 

Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 

 

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no instrumento 

convocatório e seus anexos; 

 

e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Órgão Gerenciador, 

por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 

 

f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos; 

 

g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada; 

 

h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 

 

3.1.1. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da Fornecedora Registrada pela completa e perfeita execução do 

fornecimento. 

 

3.2. A Fornecedora Registrada obriga-se a: 

 

a) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre o produto ofertado na 

licitação; 

 

b) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma; 

 

c) entregar o objeto em conformidade com o licitado no(s) endereços e prazo estabelecido pelo 

Órgão Gerenciador, contado desde o recebimento da Autorização de Fornecimento, nas 

quantidades propostas indicados no edital; 

 

d) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo 

representante do Órgão Gerenciador; 

 

e) entregar o objeto, durante o horário de funcionamento do Órgão Gerenciador, salvo por 

motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por servidor 

designado; 
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f) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a 

expressa concordância do Órgão Gerenciador; 

 

g) responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros durante a 

vigência desta Ata por seus agentes ou prepostos; 

 

h) manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas 

no edital. 

 

4. Do fornecimento: 

 

4.1. Os fornecimentos dos itens registrados em Ata serão solicitados mediante o envio da 

respectiva Autorização de Fornecimento, que conterá sucintamente a quantidade, descrição do 

produto, valores unitários e totais, assinatura do requisitante e data de expedição. 

 

4.2. A Autorização de Fornecimento poderá ser enviada via fax/email à Fornecedora Registrada 

ou por qualquer outro meio hábil. 

 

4.3. Poderão ser emitidas mais de uma Autorização de Fornecimento por mês. 

 

4.4. Os itens solicitados através da Autorização de Fornecimento deverão ser entregues 

acompanhados da nota fiscal, dela constando os valores unitários e totais, descrição do produto e 

a quantidade dos respectivos itens. 

 

4.5. A Fornecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através 

das Ordens de Fornecimentos emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas 

decorrente for prevista para data posterior ao seu vencimento. 

 

4.6. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 

8.666/93. 

5.  Do Recebimento: 

 

5.1. O objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Órgão Gerenciador, de forma parcelada, 

em conformidade com a Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade da(s) 

Secretaria(s) Municipal(is) de Viçosa. 

 

5.2. O objeto deverá apresentar qualidade, marca e especificações idênticas às mencionadas na 

proposta comercial da Fornecedora Registrada. 

 

5.3. O prazo de entrega do objeto será de 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da 

Autorização de Fornecimento. 

 

5.3.1. Se a Fornecedora Registrada recusar-se injustificadamente a entregar o objeto no prazo 

estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se à 

desistente as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

cabíveis. 

 

5.4. O objeto será entregue na(s) Secretaria(s) Municipal(is) de Viçosa, no(s) endereço(s) 

fornecido(s) pelo Órgão Gerenciador. 
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5.5. O objeto, no ato da entrega, deverá estar acompanhado da Nota fiscal descritiva, constando 

número da Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, 

quando for o caso, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS. 

 

5.6. O ato de recebimento do material licitado, não importa em sua aceitação. A critério do Órgão 

Gerenciador será submetido a sua verificação, cabendo a Fornecedora Registrada, a troca dentro 

de 24 (vinte e quatro) horas, do(s) objeto(s) que vier(em) a ser recusado(s), por não se 

enquadrar(em) nas especificações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano em 

geral, identificado no ato do recebimento ou no período de verificação. 

 

6. DA GARANTIA DOS MATERIAIS: 

 

6.1. A Fornecedora Registrada responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que tornem o produto impróprio ou inadequado a que se destinam, ou lhes diminuam 

o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da 

embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o Órgão Gerenciador exigir a substituição das partes viciadas. 

 

6.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, poderá o 

Órgão Gerenciador exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 

 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; 

 

III - o abatimento proporcional do preço. 

 

6.2. A Fornecedora Registrada deverá garantir a entrega do objeto da proposta, com prazo de 

garantia contra eventuais defeitos de fabricação nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990, contado da data do seu recebimento. 

 

7. Do Pagamento: 

 

7.1. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado em até 30 (dias) a partir da entrada da 

Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 

 

7.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Fornecedora Registrada encontra-

se em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal. 

 

7.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha recolhido o valor de 

multa eventualmente aplicada. 

 

7.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma 

ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Fornecedora Registrada tome as medidas 

saneadoras necessárias. 

 

7.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da 

Fornecedora Registrada, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/le
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/le
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nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o 

crédito. 

 

8. Do Reajuste e Das Alterações: 

 

8.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata de 

Registro de Preços poderão ser repactuados, desde que comprovado o desequilíbrio econômico 

financeiro, devidamente fundamentado pela autoridade superior. 

 

8.2. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecidas às disposições contidas no 

art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

8.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles 

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

Gerenciador promover as necessárias negociações junto à Fornecedora Registrada. 

 

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

 

a) convocar a Fornecedora Registrada visando à negociação para redução de preços e sua 

consequente adequação ao praticado no mercado; 

 

b) frustrada a negociação, a Fornecedora Registrada será liberada do compromisso assumido; 

 

c) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação. 

 

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora 

Registrada, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 

 

a) liberar a Fornecedora Registrada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

 

b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação. 

 

8.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da 

Ata, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

9. Das penalidades: 

 

9.1. A Fornecedora Registrada que ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na execução desta 

Ata, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação, do contraditório e da ampla defesa, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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9.2. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Órgão 

Gerenciador poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Fornecedora Registrada as 

seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

 

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total registrado nesta Ata por infração a qualquer 

cláusula ou condição do fornecimento, aplicada em dobro na reincidência. 

 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 no inciso anterior. 

 

9.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

 

9.4. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser 

inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 

 

9.5. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência 

integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de 

Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pelo Órgão 

Gerenciador. 

 

9.6. A sanção prevista no subitem 10.1 poderá ser aplicada juntamente com a do inciso II, do 

subitem 9.2, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de (10) 

dez dias úteis. 

 

9.7. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores, e no caso de 

impedimento de licitar e contratar com a Administração, a Fornecedora Registrada será 

descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no subitem 9.2 desta Ata e 

das demais cominações legais. 

 

10. Do Cancelamento do Registro: 

 

10.1. A Fornecedora Registrada terá seu registro cancelado quando: 

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

b) não entregar os bens objeto da Autorização de Fornecimento devidamente expedida, sem 

justificativa aceitável; 

 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; e 
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d) tiver presentes razões de interesse público. 

 

10.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 

 

10.3. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na 

ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita 

execução dos compromissos assumidos, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

 

11. Da Publicação: 

 

11.1. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na 

imprensa oficial, dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data da sua assinatura. 

 

12. Das disposições gerais: 

 

12.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da 

proposta e da habilitação apresentados pela Fornecedora Registrada farão parte desta Ata de 

Registro de Preços. 

 

13. Do foro: 

 

13.1 Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para dirimir qualquer dúvida oriunda 

desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

 E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente 

Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de igual 

teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede 

Administrativa do Município de Viçosa. 

 

XXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de 20XX. 

 

__________________________________ 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

Órgão Gerenciador 

 

 

________________________________ 

Representante da Fornecedora Registrada 
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REGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017 

 

ANEXO VI 

 

MINUTA TERMO DE CONTRATO 

 

 TERMO DE CONTRATO Nº XXX/20XX, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE VIÇOSA/AL, E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE VIÇOSA, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 12.333.746/0001-

04 e com sede na Rua de Centenário, Centro, cidade de Viçosa/AL, representado pelo Prefeito do 

Município, Sr. DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA, inscrito no 

CPF sob o nº XXXXXXXX, e RG nº XXXXXXXXX; 

 

CONTRATADA: A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 

XXXXXXXXXXXXXX e estabelecida na Av. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, 

XXXX/AL, representada pela sua XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 

procuração;   

 

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº 208012/2017, inclusive Parecer da PGM, e 

em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 

8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de material e equipamento de 

informática para atender as necessidades da administração Pública Municipal de Viçosa/AL, 

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Presencial nº 30/2017 

e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.  

 

1.2. Discriminação do objeto: 

 

Item Especificações do Objeto Marca Qtde. Preço Unitário Preço Total 

01    
  

02    
  

VALOR TOTAL  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

 

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência da publicação do seu extrato na impressa 

oficial até 31 de dezembro do corrente ano.  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
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 3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXX).  

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município de Viçosa, para o exercício de 2017, na 

classificação abaixo: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

 

 5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

 

5.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada.  

 

5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, 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. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante.  

 

5.4. Antes do pagamento à Contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas na licitação.  

 

5.5. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. 

 

5.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.  

 

5.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a 

ampla defesa.  
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES  

 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

7.1. O prazo de entrega do objeto é de até XX (XXXX) dias, contados do recebimento da 

Autorização de Fornecimento, de forma parcelada ou total e sua entrega será na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Viçosa/AL.  

 

7.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações e quantitativos constantes no Edital e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 24 horas, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades.  

 

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO  

 

8.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

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

defeitos observados.  

 

8.2. 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 corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993.  

 

8.3. O representante da Administração 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 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis.  

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 

9.1. São obrigações da Contratante:  

 

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações e quantitativos constantes do Edital e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivo;  

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão ou servidor especialmente designado;  

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.  
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9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados.  

 

9.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda:  

 

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

quantitativos, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal. 

 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

 

9.4.1. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Contrato, 

o objeto com avarias ou defeitos;  

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

10.1. A contratada fica sujeita às penalidades do art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993.  

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 no inciso anterior. 

 

10.2. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 

das sanções aplicáveis.  

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS.  

 

11.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições contidas na Lei 

nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e nas demais normas de licitações e contratos 

administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO  

 

12.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.  

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO  



Página 43 de 43 

 
 

 

PROCESSO Nº 208012/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017  

Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material e Equipamento de Informática. 
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

13.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Comarca de Viçosa – AL.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado em 03 vias de igual 

teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.  

 

Viçosa (AL), XXXX de XXXX de 20XX. 

 

__________________________________ 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA 
CONTRATANTE 

 

__________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 


