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           S I S T E M A  R E G I S T R O D E P R E Ç O S 

Edital do Pregão Presencial nº 022/2018 

PROCESSO:2018000447 

PREÂMBULO  
 

• Conforme Artigo 40 da Lei 8.666/93 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, 

através da  Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que fará 

realizar licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL, tipo Menor preço por 

item, em sessão pública no endereço:  Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 

68540-000 Município de Conceição do Araguaia - PA, para REGISTRO DE PREÇO PARA 

FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE PROCESSAMENTO 

DE DADOS,   DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, E DEPARMANETOS 

VINCULADOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. Esclarecemos que a 

presente licitação e conseqüente a contratação serão regidas pela Lei Federal nº 10.520 de 

17 de julho de 2002, subsidiariamente Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e 

suas alterações, pelas Leis Complementares nºs 123/2006 e 147/2014, pelo Decreto 

7.892/2013 e 8.250/2014 e pelas disposições fixadas nesse Edital e Anexos. Este 

pregão será conduzido pela Pregoeira, Heloisa Mendes Sousa Francisco e Respectiva 

Equipe de Apoio. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente, 

que impeça a realização da sessão pública, a critério exclusivo da Prefeitura, através da 

Comissão de Licitação, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 

local e horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em 

contrário.  

  

Local: sala da Comissão Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora 

virgolina coelho n°1145, Conceição do Araguaia - PA.  

Data: 15 dias do mês de JUNHO de 2018. 

Horário: às 08h:30m (horário local), com tolerância de 15 (quinze) minutos. 

 

 

1 - OBJETO LICITADO: 

O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, EVENTUAL E 

PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,   

DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, E DEPARMANETOS VINCULADOS CONFORME 

TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, para o período de 12 (doze) meses, conforme anexo I 

deste Edital. 

 

1.1 Os itens listados, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, sendo 

considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata 

de Registro de Preço. As licitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do 

referido anexo e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a 

exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. 

Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os 

mesmos não estão obrigados a adquirir previamente os materiais de Processamento de dados 

constantes. A Secretaria Municipal de  saúde não se responsabilizará por prejuízos financeiros, 
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não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação 

da expectativa da compra por parte da Sec. Mun. de  saúde. 

1.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital, serve 

apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

 

2 - ESCLARECIMENTOS INICIAIS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Esclarecimentos Iniciais: 

 

2.1.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para 

registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas 

disponibilizam produtos a preços e prazos certos e registrados em documento específico 

denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor 

convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados 

a contratar com os fornecedores vencedores do certame. 

 

2.1.2 Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento 

vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os 

fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12(doze) meses, 

tornando-os disponíveis, caso o Município de Conceição do Araguaia - PA necessite efetuar as 

aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame. 

 

2.1.3 Órgão gerenciador - órgão ou entidade da Administração pública, responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de 

registro de preços dele decorrente; 

 

2.1.4 Órgão participante - órgão ou entidade da Administração pública municipal que 

participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de 

registro de preços; e 

 

2.1.5 Órgão não participante - órgão ou entidade da Administração pública que, não tendo 

participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz 

adesão à ata de registro de preços. 

 

2.1.3 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores 

quanto necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a 

quantidade total para o item. 

2.1.4 Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada a ordem de 

classificação das empresas constantes da Ata. 

2.1.5 - Não poderão participar, direta ou indiretamente, licitante que mantenham sociedade 

ou participação com servidor (res) ou dirigente (s) que esteja (m) ligado (s) a qualquer um 

dos órgãos envolvidos no processo em análise. Considera-se participação indireta a existência 

de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 

     2.1.6 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas 

neste instrumento convocatório.  

 

3 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
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As empresas licitantes deverão entregar, no dia e hora marcados, 

na Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA, 02 (dois) envelopes com as seguintes 

indicações externas: 

 

ENVELOPE Nº. 01: PROPOSTA DE PREÇOS 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

Comissão de Licitações 

Pregão Presencial nº. 022/2018 

Licitante: (denominação social completa da empresa e nº. CNPJ/MF) 

 

ENVELOPE Nº. 02: DOCUMENTAÇÃO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

Comissão de Licitações 

Pregão Presencial nº. 022/2018 

Licitante: (denominação social completa da empresa e nº. CNPJ/MF) 

 

3.1 - Credenciamento: 

A licitante deverá fazer-se presente junto a Pregoeira mediante somente um representante 

legal, conforme instruções abaixo: 

3.1.1- Consideram – se como documentos credenciais, no caso de sócio, proprietário, 

administrador, dirigente ou assemelhado, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor e alterações subsequentes, (Caso não esteja com à ultima alteração 

CONSOLIDADA), devidamente registradas e documento de identificação pessoal com foto, 

(CNH, Identidade, ou Carteira de Categoria Profissional), original ou cópia autenticada, desde 

que lhe conceda poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa. Em 

todas as outras situações, será necessária a apresentação de Carta de Credenciamento - 

com firma reconhecida em cartório - (conforme modelo do Anexo II), podendo ser substituída 

por procuração particular ou pública que explicitamente conceda ao representante plenos 

poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços e praticar todos os 

atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licita tórias. No caso de procuração particular ou equivalente, deverá ser apresentado o 

estatuto ou contrato social original ou cópia autenticada. A procuração particular deve 

necessariamente ter firma reconhecida em cartório. Sendo o único admitido a intervir no 

procedimento licitatório no interesse da representada, deverá ser apresentada no 

início da sessão pública de Pregão, fora dos envelopes de preços e da documentação; 

 

 

3- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ); 

     

     

     3.1.2 - Se for assinada por outra pessoa, que não seja sócio, proprietário, 

administrador, dirigente ou assemelhado, a mesma deverá ter poderes para assinar o 

referido documento, sendo que a comprovação far-se-á através dos documentos que 

comprovem tal condição.  

     

3.1.3 - Será necessária a presença de todos os representantes credenciados na abertura da 

sessão do Pregão (Presencial), ainda que os credenciados não manifestem o interesse em 

oferecer lances, o que não impedirá as empresas de concorrer no certame com a primeira 

proposta apresentada quando do início dos trabalhos (proposta escrita). 
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3.1.4 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, 

e deverá estar munido de Documento de Identificação em original ou copia com foto, CNH, 

Identidade ou Carteira de Categoria Profissional. 

 

 

Devem consta ainda, fora do envelope no ato do credenciamento: 

 

    3.1.5 Caso a licitante seja - ME ou EPP, para fazer jus aos benefícios da LC 123/06,LC 

147/2014 e 155/2016, deverá apresentar declaração que é Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, no ato do credenciamento, conforme modelo - Anexo IX, do presente 

instrumento convocatório (se for o caso) e CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta 

Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou DECLARAÇÃO 

DE ENQUADRAMENTO validada pela Junta Comercial, ou outro documento que tenha a 

mesma comprovação, ambas expedidas no exercício de  2018. 

 

    3.1.6. O não atendimento do disposto no item 3.1.5. implicará renúncia ao direito de fruir dos 

benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar nº 

147/2014, na presente licitação. 

 

     3.1.7. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a 

Certidão/Declaração da Junta Comercial. 

  

     3.1.8. Ainda no credenciamento, em momento oportuno, deverão ser entregues à 

Pregoeiro os seguintes documentos:  

 

a) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

modelo constante no Anexo VI (conforme exigência prevista no inciso VII, do artigo 4°, da 

lei n° 10.520/02);  

b) Declaração de Responsabilidades constante no Anexo VIII do Edital.  

 

     3.1.9. A não apresentação das declarações citadas nas alinhas “a” e “b” do item anterior, 

implicará na exclusão do licitante, salvo se o representante credenciado declarar na sessão 

pública, expressamente, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 

responsabilidades. 

 

     3.1.10.1. Ocorrendo a hipótese descrita no subitem 3.1.9 a Pregoeira solicitará da Equipe de 

Apoio a expedição da declaração que deverá ser assinada pelo Representante da licitante 

devidamente credenciado, sendo a mesma juntada aos autos. 

 

     3.1.11. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente. 

 

3.2. Das Disposições Gerais do Credenciamento: 

      

     3.2.1. O representante da licitante que não se credenciar perante Pregoeiro ficará impedido 

de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de 

interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, de representar a 

licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativa a 

este Pregão. 
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     3.2.2. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, no entanto 

participará do certame competindo com sua proposta escrita, para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço.  

 

     3.3. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de 

credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a Declaração de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação ou outro documento referente à fase de credenciamento, que por 

equívoco esteja dentro dos envelopes de Proposta ou de Habilitação, poderão ser retirados dos 

respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá ao novo lacramento do 

envelope.  

 

    3.3.1. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da empresa licitante retirar 

os documentos necessários que porventura estejam dentro dos envelopes de proposta e/ou de 

habilitação para providenciar as cópias ou fazer impressão de documento que esteja fora do 

envelope desde que não inviabilize ou retarde o inicio do credenciamento, por conveniência a 

Pregoeira exercera o poder discricionário para autorizar ou não o afastamento do licitante, com 

a finalidade de complementar a documentação para o credenciamento, devendo em seguida 

lacrar os referidos envelopes.  

 

    3.4. Após o encerramento da fase de credenciamento, não será permitida a participação de 

retardatários, salvo, na condição de ouvintes. 

 

    3.5. Em caso excepcional, a empresa licitante poderá substituir o representante credenciado, 

apresentando novo credenciamento, obedecendo as exigências pertinentes ao feito. 

 

4 - DA PROPOSTA DE PREÇO - Envelope nº. 01: 

     4.1. A proposta de preços deverá ser apresentada conforme modelo Anexo III (Formulário 

Padrão Para Preenchimento da Proposta), ou modelo próprio, contendo as informações 

exigidas neste Edital, no Termo de Referência, em uma via impressa, em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigidas com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, carimbo contendo o nº. do CNPJ-

MF da licitante, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante 

proponente.  

 

4.1.2.  A proposta de preço deverá conter, dentre outros, os seguintes elementos: 

a) Razão Social, nome de fantasia, endereço completo, CNPJ e inscrição estadual e 

municipal, os números de telefone e fax, banco, agência, dados bancários e o endereço 

eletrônico (e-mail), se houver, para contato; 

b) Número do Pregão e do Processo Administrativo; 

c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da Licitação em conformidade com as 

especificações do Anexo I deste Edital; 

d) Preço unitário e preço total para cada item cotado, em moeda corrente nacional (R$), em 

algarismos, por extenso apenas o valor total da proposta, com até duas casas decimais 

após a vírgula (R$X,XX), apurado à data de sua apresentação; 

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 

f) Fabricante; 

g) Prazo de validade do objeto; 

h) Forma de pagamento; 

i) Prazo, forma, local e condições de entrega do objeto; 
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j) Dados da pessoa competente para assinar a ARP; 

k) Outras informações pertinentes acerca do fornecimento do objeto e as contidas no 

modelo de proposta. 

 

 

4.1.3 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, e 

será contado a partir da data da entrega da proposta. 

4.1.4 - No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário próprio, deverá 

obedecer ao descritivo do objeto, quanto às quantidades e características do mesmo. 

4.2 - A proposta deverá indicar a marca e o preço unitário do produto cotado. Será 

(ao) desclassificada (s) a (s) proposta(s) com preço manifestamente inexeqüível ou 

superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

4.2.1 - Os valores cotados nas propostas para o ITEM deverão ser expressos em R$(real). 

4.2.2- Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para aquisição dos  

produtos  objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento 

adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 

4.2.3 - As quantidades dos itens indicados no Anexo I obedecerão aos limites estabelecidos 

pelo art. 8º, § 3º do Decreto 4.342/2002.  

 

4.3 – Os fornecimentos dos materiais de Processamento de dados deverão ser 

entregue durante 12(doze) meses após a homologação e publicação do extrato da 

Ata de Registro de Preços, conforme solicitação da Diretoria de Compras, por 

profissionais e por meios habilitados, contendo a quantidade de materiais no caso 

materiais de Processamento de dados contendo a quantidade e os locais de entrega, 

e atender às condições estabelecidas no Edital sem ônus de qualquer natureza que 

vier ocorrer por conta do contratado, devendo a licitante vencedora ter 

disponibilidade dos materiais de Processamento de dados a serem requisitados. Os 

materiais de Processamento de dados ofertados deverão atender às exigências de 

qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de 

controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, ETC - atentando-se o proponente, 

principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor).  

  

4.4 - Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais 

(ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributárias, material, embalagens, fretes, seguros, 

tarifas, depósitos, descarga (mão-de-obra, equipamentos ou qualquer despesa), transporte, 

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o 

fornecimento dos produtos, objeto desta licitação. 

4 .4.1 - A (s) licitante(s) vencedora deverá (ao) mencionar em suas futuras notas 

todas as MARCAS dos materiais de Processamento de dados fornecidos, para o item 

ofertado. 

4.5  Todo e qualquer fornecimento dos materiais de Processamento de dados fora do 

estabelecido neste edital, em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado 

à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a substituir prontamente os produtos, 

correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções 

previstas no item 11 deste edital. 

4.6 Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos e Taxas), 

contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada, 

os instituídos por leis sociais, Administração, lucros, impressos e ferramental, transporte de 
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material, de pessoal, estadia, hospedagem, alimentação e qualquer 

despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.  

4.7 Não serão aceitos na entrega, produtos diferentes daqueles constantes na(s) requisição. 

no caso de o produto solicitado não estiver à disposição, ou, se for o caso do Fabricante, o 

Município reserva-se o direito de escolher a que melhor lhe convier, e para o bem da 

Administração publica. 

4.8  Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital. 

 

4.9 A(s)  empresa(s)  declarada(s) vencedora(s) deverá encaminhar os materiais de 

Processamento de dados solicitado(s) no máximo até 02 (dois) dias corridos, 

contados da solicitação da Secretaria Municipal de  SAÚDE  ou entrega da nota de 

empenho. O Não cumprimento deste prazo poderá acorrer em punições e ate a 

exclusão do fornecedor.  

4.10 Fica estabelecido que todos os materiais de Processamento de dados sejam entregues 

assim que o fornecedor receba a requisição/solicitações emitida pelo responsável designado 

pela Secretaria Municipal de  Saúde. 

4.11 As solicitações a serem efetuadas pelo município serão de forma parcelada tão logo seja 

emitida a respectiva ordem de compra/nota de empenho, não sendo obrigatoriamente a 

aquisição de todos os itens licitados e sim individualmente, conforme a necessidade; Os 

materiais életricos deverão ter o prazo de validade conforme fabricante e exirgido 

pelos orgãos fiscalizadores exemplo ABNT, INMETRO, ETC.  

4.12  Critério para aceitabilidade dos preços: os valores máximos admitidos para cada um dos 

itens a adquirir, visando o atendimento do principio da economicidade, serão obtidos através 

de “ampla pesquisa de mercado”, junto a fornecedores do ramo, a ser realizada pela Diretoria 

de Compras. 

 

5 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Envelope nº. 02: 

 

A documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado e deverá ser 

apresentada em 01 (uma) via original, ou por qualquer processo de cópia autenticada 

por meio de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por 

cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência por parte da 

Pregoeira ou a Equipe de Apoio. 

 

5.1. Habilitação Jurídica: 

• Conforme o Artigo 28 da Lei 8666/1993. 

a) Cédula de Identidade e CPF do (s) sócio (s); 

b) Registro comercial, no caso de firma individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes 

devidamente registradas, em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso de 

sociedade por ações acompanhadas da ata arquivada da assembleia da última eleição 

da diretoria; 

d) Inscrição no ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

e) 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;  

 

OBSERVAÇÃO os documentos exigidos no CREDENCIAMENTO não precisaram ser 

colocados no envelope de HABILITAÇÃO.  
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I - Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal (conforme modelo do Anexo IV), assinada por representante (s) legal (is) da 

empresa. 

II - Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme modelo do Anexo V), 

assinada por representante (s) legal (is) da empresa. 

III - Declaração do próprio licitante que não existe em seu quadro de empregados, 

servidores públicos da contratante exercendo funções de gerencia, administração ou tomada 

de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93. (conforme modelo do Anexo VII), 

assinada por representante(s) legal (is) da empresa.  

 

Obs.: Caso as Declarações citadas nos sub Itens 5.1.I, 5.1.II, 5.1.III, não tenham sido 

assinadas por sócio-gerente ou diretor da empresa, identificadas no Ato Constitutivo, às 

mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” que conceda poderes ao signatário das 

Declarações ou através do Credenciamento referido no subitem 3.1, deste edital. 

 

5.2. Habilitação Fiscal: 

• Conforme o Artigo 29 da Lei 8666/1993. 

a) Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa da União, 

emitida pela Secretaria da receita Federal; esta certidão, válida para o estabelecimento matriz 

e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 

b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 

     c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do 

domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

d) Certidão Negativa, expedida pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de comprovar 

a inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS; instituídos 

por lei. Lei 8036 de 1990, Art. 27,a 

     e) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site 

www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha a 

mesma comprovação na forma da lei; 

. 

f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual da origem do licitante 

(BIC, FIC ou equivalente).  

 

g) ALVARÁ de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal sede da licitante, 

relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto da presente licitação; 

 

5.3. Relativo a Qualificação Econômico-Financeira: 

• Conforme o Artigo 31 da Lei 8666/1993.  
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a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, registrado na Junta 

Comercial do Estado que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. Certidão junto ao Conselho Regional 

de Contabilidade - DHP do profissional responsável pela elaboração do balanço.  

b)  Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal, 

poderão comprovar sua capacidade econômica financeira por meio de balancetes mensais, 

conforme o disposto na Lei Federal nº 8.541, de 1992;  

c) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através do 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED deverão ser apresentados com autenticação da 

Junta Comercial; 

d) Certidão negativa de falência ou concordata e\ou Recuperação Judicial, Conforme 

o Artigo 31 inciso II da Lei 8666/1993, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ambas as certidões com data de, no máximo 60(sessenta) dias anteriores à 

publicação do primeiro aviso desta licitação, exceto se houver prazo de validade fixada na 

respectiva certidão; 

 

5.4. Habilitação Técnica: 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, em cópia acompanhada do original ou autenticada 

por cartório competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público, em papel timbrado 

do órgão emissor ou privado, sedo emitido por empresa privada dever ter firma reconhecida 

em cartório, em nome e favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em característica com o objeto da licitação, 

qual seja fornecimento de materiais de Processamentos de Dados.  

 

 

5.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

– A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) da prefeitura municipal de 

Conceição do Araguaia - PA, expedidos nos termos da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de 

validade, substitui os documentos dos itens 5.1, letra “a, b, c, d, e”; 5.2, letras “a”, 

“b”, “c”, “d”, “e” , “f”, “g”; 5.3, letra “a”, “b”, “c” e “d”; 5.4, letra “a”.  O registro 

cadastral não substitui os documentos relacionados no item 5.1 alíneas “I”, “II e III, 

os quais deverão ser obrigatoriamente apresentados por todos os licitantes. 

 

5.5.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, estas serão 

consideradas vencidas 60 (sessenta) dias após sua emissão. 

 

5.5.2 Serão inabilitadas as empresas que apresentarem em desacordo, os documentos 

necessários à habilitação, bem como as empresas que estiverem sob processo de falência e 

as que estiverem cumprindo as penalidades previstas nos Incisos III e IV do Art. 87 da Lei 

n. 8.666/93. 

 

5.5.3 Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira, 

deverão ser traduzidos para o português por tradutor público juramentado e autenticados 

por autoridade brasileira no país de origem. 

 

5.5.4 Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições 

competentes quanto aos documentos mencionados neste Edital, nem cópias ilegíveis, 

mesmo autenticadas. 
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5.5.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas no art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006, deverão apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei Complementar no 123/2006 e art. 

43, §1º da Lei Complementar n.º 147/2014);  

 

5.5.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando 

requerido pelo licitante, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de negativa, exceto nos casos de urgência na contratação ou de prazo insuficiente para o 

empenho, devidamente justificados no processo (art. 43, §1º da Lei Complementar n.º 

147/2014 e art. 4, §§ 1º e 3º do Decreto n.º 6.204, de 5.9.2007); 

 

5.5.7 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.5.6, implicará na 

exclusão do certame, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 

21.06.1993, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do instrumento contratual, ou revogar a licitação 

(art. 43, § 2º da Lei Complementar n.º 123/2006 e art. 4º, § 4º do Decreto nº 

6.204, de 5.9.2007); 

 

 

5.5.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 

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

órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas dos 

originais para conferência por parte da Pregoeira ou a Equipe de Apoio. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

1. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e 

Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 

expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à 

apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos 

envelopes do certame, em até 05(cinco) dias úteis após o encerramento da greve. 

1.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a 

licitante está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato 

superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93. 

1.2. Caso já esteja estabelecida à relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo 

o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está 

irregular perante determinado órgão), ocorrerá à rescisão contratual, por inadimplemento 

de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I da Lei nº. 8.666/93. 

6- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

6.1 - No julgamento observar-se-á o disposto no artigo 4º, inciso X da Lei nº 10.520/02. 

6.2 - A Pregoeira considerará vencedora a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e 

classificará as propostas das empresas considerando os menores preços propostos, aplicados, 

observando-se que será declarada vencedora a licitante que apresentar MENOR PREÇO 

POR ITEM. 

6.3 - Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,  DESTINADOS PARA ATENDER AS 
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NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, E DEPARMANETOS VINCULADOS CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA EM ANEXO, estabelecidos no instrumento convocatório, sendo desclassificadas 

as que estiverem em desacordo com o mesmo. 

7 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

7.1 - Caso não haja recurso, a Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do 

certame à(s) licitante(s) vencedora(s), encaminhará o processo para providencias quanto a 

parecer técnico e posterior homologação pelos Gestores Municipal.  

7.1.1 - Declarada a vencedora, qualquer Licitante, de imediato e motivadamente, poderá 

manifestar a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando lhe 

será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões do recurso, 

ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar as contra-razões, em igual 

prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata ao processo. 

A licitante poderá também apresentar as razões de recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, 

sendo-lhes assegurada vista imediata do processo; 

7.1.2 - Caso as licitantes interporem recursos administrativos através de fac-símile, os 

mesmos deverão ser transmitidos A Pregoeira dentro do prazo recursal e seus originais serem 

protocolados, na Prefeitura Municipal, em até 02 (dois) dias úteis da data do término do prazo 

recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado. 

7.1.3 - Na falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pela Pregoeira, ao vencedor. 

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

aproveitamento. 

7.2 - Ao Município de Conceição do Araguaia fica assegurado o direito de revogar ou anular a 

presente licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou 

anulação parcial do certame, o Município poderá aproveitar as propostas nos termos não 

atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento 

previstos neste edital, na Lei nº. 10.520/02 e subsidiaria a Lei 8.666/93 e suas respectivas 

alterações,. 

8- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

8.1 - Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento 

vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o 

fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem 

fornecer o produto pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os 

quantitativos propostos. 

8.2 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se 

recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas 

neste Edital, a prefeitura municipal de Conceição do Araguaia - PA registrará os demais 

licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação. 

8.3 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de 

Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço 

registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado. 

9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

9.1 - O pagamento será efetuado em ate 30 dias contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura na Diretoria de Compras desde que tenha ocorrido a efetiva entrega do objeto da 

presente licitação, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento Definitivo. A 
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apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade e 

numero da licitação, empenho e dados bancários. 

9.1 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação 

prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços 

praticados no mercado. 

9.2 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 

da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata 

e iniciar outro processo licitatório. 

9.2.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 

registrado será convocado pela Diretoria de Compras para alteração, por aditamento, do preço 

da Ata. 

10 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO: 

10.1 – As entregas dos materiais de Processamento de dados serão aceitos desde que 

obedecidos as normas da ABNT, INMETRO, ETC.  - Atentando-se o proponente, 

principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor). 

10.1.1 - A Diretoria de Compras será o órgão responsável pelos atos de controle e 

Administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 

solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 

adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos. 

10.2 - Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de 

fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços será indicado o segundo e, assim 

sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo 

do pedido de fornecimento for superior à capacidade do licitante da vez. 

10.3 - A convocação dos fornecedores pela Diretoria de Compras será formalizada e conterá o 

endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido. 

10.4 - O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar 

o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de 

Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

10.4.1 - Quando comprovada uma dessas hipóteses, a Procuradoria Geral do Município poderá 

indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 

administrativo para aplicação de penalidades. 

11 - DAS SANÇÕES: 

11.1- À licitante vencedora deste certame serão aplicadas às sanções previstas na Lei nº. 

8.666/93, garantida a defesa prévia, nas seguintes situações, dentre outras: 

11.1.1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos 

neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total 

da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos. 

11.1.2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além 

dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero vírgula trinta e 

três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da proposta, até 

02 (dois) dias consecutivos de atraso ou de demora. 

11.1.3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da 

Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da 

proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição 

dos produtos. 

11.2 - Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, 
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impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e 

descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores da Prefeitura Municipal, nos casos de: 

a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento na entrega dos produtos; Pelo atraso na execução na entrega dos produtos, 

em relação ao prazo proposto e aceito.                                                    

c) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

d) Comportamento inidôneo; Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos 

nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

e) Fraude na execução do contrato; 

f) Falha na execução do contrato. 

11.3. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa 

prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 

11.2 deste edital. 

11.4 A Inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, aplicar as 

sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 

 

I. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação, a juízo da Administração; 

 

II. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla 

defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

a. ADVERTENCIA por escrito; 

 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte 

contratual não cumprida a juízo da Administração; 

 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

11.5 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da 

fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Prefeitura Municipal/Sec. Municipal, 

ser-lhe-á concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 

pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a 

Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

 

11.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, podendo ser 

aplicada as sanções civis ou penais cabíveis. 

 

11.7 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 

desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 

Administrativo com ampla defesa. 
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12. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 

ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE  

 

12.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão 

Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 

8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013 e 8.250/2014e 8.250/2014, nas normas municipais 

pertinentes e demais normas em vigor e respectivas atualizações. 

 

12.2 Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 

sobre a possibilidade de adesão.  

 

12.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 

não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

 

12.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 

7.892/2013 e 8.250/2014e 8.250/2014, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 

12.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 

na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador, independente do número de órgãos não participantes que 

aderirem.  

 

12.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  

 

12.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 

órgão gerenciador.  

 

13.    DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

13.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 

na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013 e 8.250/2014. 

13.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com 

a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, mediante requerimento e 

justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas às 

disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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13.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a 

evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 

aqueles registrados na ata. 

 

13.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

13.4.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

13.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

13.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 

iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Departamento de compras do Município de 

Conceição do Araguaia - PA, por intermédio do órgão gerenciador da ata de registro de preços. 

 

13.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

13.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

13.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor: 

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

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

praticados no mercado;  

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

13.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor.  

 

14 - DO PROCEDIMENTO: 

14.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, os 

interessados poderão solicitar por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão. 
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14.2 - No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada 

sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o 

interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do 

subitem 3.1. 

14.3 - Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão 

Pública do Pregão, a Pregoeira, receberá os envelopes nº. 01 - Proposta e nº. 02 - 

Documentação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor 

da proposta, aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 

em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor valor. 

14.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem 14.3, a Pregoeira classificará as melhores propostas  

 

subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

14.5 - Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que 

deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

 

14.5.1 - Os lances serão realizados pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 

14.6 - A Pregoeira convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma seqüencial, 

a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de menor preço e as 

demais, em ordem crescente. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não 

havendo mais lances de maior valor, será realizado o sorteio. 

14.7 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a licitante 

desistente às penalidades constantes do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002. 

14.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 

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

pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

14.9 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 

escrita de menor valor e o valor estimado para a contratação. 

14.9.1 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu 

preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a 

Pregoeira negociar para que seja obtido o preço melhor. 

14.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

14.11 - Sendo aceitável a proposta de menor valor será aberta o envelope contendo a 

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

condições habilita tórias. 

14.12 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) será (ao) 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

14.13 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a 

Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

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

adjudicada o fornecimento dos produtos. 

14.14 - Nas situações previstas nos subitens 14.11 e 14.13, a Pregoeira poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

14.15 - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 
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14.16 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando 

as demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

14.16 - O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 

14.18 - Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 

a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto à licitante vencedora do certame. 

14.19 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas 

todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pela 

Pregoeira e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda da Pregoeira, sendo 

exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 - As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por 

conta das dotações orçamentárias dos órgãos participantes deste processo licitatorio. 

15.2 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.3 - A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das 

normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao 

cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. 

15.4 - Uma vez iniciada a sessão, após o credenciamento não serão admitidas à licitação as 

participantes retardatárias. 

15.5 - Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se 

mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pela Pregoeira, pela equipe de 

apoio e pelos representantes credenciados. 

15.6 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 

reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, A 

Pregoeira e a equipe de apoio. 

15.7 - Os envelopes contendo a documentação habilitatórias das licitantes classificadas para a 

fase de lance permanecerão em poder da Pregoeira durante o prazo de 30 (trinta) dias 

contados da apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 

10 (dez) dias, após aquele prazo os envelopes serão inutilizados. 

15.8 - Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 

1º, da Lei nº. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como 

membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação 

do artigo 9º., inciso III, da Lei nº. 8.666/93. 

15-9- Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanha A4. 

15.10-O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Comissão de 

Licitação da Prefeitura Municipal, no horário das 07h às 11h e 13h às 17h, de segunda a sexta-

feira, quando dias úteis. 

15.11-Fazem parte integrante deste Edital: 

• Anexo I: Termo de Referência;  

• Anexo II: Modelo de Credenciamento; 

• Anexo III: Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta de Preço; 

• Anexo IV: Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF); 

• Anexo V: Declaração de Idoneidade; 

• Anexo VI – Declaração de que cumpre plenamente as exigências de 
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Habilitação 

                    Anexo VII Declaração do próprio licitante 

                   Anexo VIII - Modelo de Declaração de Responsabilidades 

                   Anexo IX – Declaração de micro empreendedor  

                   Anexo X - Informações para Formalização do Contrato 

                   Anexo XI – Minuta da Ata de Registro de Preço  

15.12- A presente contratação reger-se-á pela Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei  nº 

10.520/02 os quais, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos. 

 

Conceição do Araguaia - PA, 28 de JUNHO de 2018. 

 

 

Heloisa Mendes Sousa Francisco  

Presidente da Comissão de Licitações  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 . OBJETO: 

1.1. Aquisição de Equipamentos de Informática, Materiais Permanentes e de Consumo a atender às 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia, e dos Departamentos e 

Unidades de sua competência. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A aquisição dos equipamentos de informática, materiais permanentes e de consumo atenderá às 

necessidades da Sede da Secretaria Municipal de Saúde, isto é, de seus Departamentos e, ainda das Unidades 

de Saúde de sua competência, cita-se: Postos de Saúde da Família zona rural e urbana, bem como a CAF 

(Central de Abastecimento Farmacêutico), CAPS (Centro de Apoio Psicossocial), NASF (Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família), Clinica de Especialidades: Miriam Furtado de Mendonça, Farmácia Popular do Brasil, 

CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), Central de Regulação Municipal, sala de Imunobiológicos, 

04 (quatro) bases descentralizadas do SAMU 192 da zona rural e urbana, CTA (Centro de Testagem 

anônima). Este termo contempla também o Cerest Regional (Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador) e Central de Regulação Samu 192. As quantidades para cada estabelecimento e departamento, 

são referentes à demanda solicitada pelos mesmos dentro do processo de informatização e modernização, 

sendo avaliada e alterada conforme análise técnica do departamento de Tecnologia da Informação desta 

Secretaria Municipal de Saúde e com reserva técnica para o ano vigente. 

2.2  Descrição dos itens: 

 

 449052 -EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 

01 unid 20 Mini Computador  

Processador Mínimo 02 núcleos de  2.41 GHz. 

Conjunto de Instruções 64 bits 

Memória RAM 4GB – SO-DIMM DDR3L 

Disco Rígido 500GB – SATA II (ou superior) 

Placa de Vídeo HD Graphics 

Placa de Rede 10/100/1000 Mbps 

Interfaces 

 Portas Seriais 2 ou 4 

Portas USB – Frontais 2 (apenas no modelo com 2 seriais) 

Portas USB – Traseiras 4 
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Portas USB 3.0 – Traseiras 1 

Portas PS/2 1 (suporta mouse ou teclado) 

Saída VGA 1 

Saída HDMI 1 

Áudio – Frontal 2 (microfone, fone de ouvido) 

Áudio – Traseiro 3 (line in, line out, microfone) 

Rede: 1 (10/100/1000 Mbps) 

Drive óptico-                         1 

Alimentação 

 Tipo de Fonte(adaptador AC/DC) Externa compatível com o equipamento 

  
 

02 unid 30 Monitor  19,5" 

Widescreen em um painel LED / LCD em uma resolução mínima de 

1366x768,  

Cor : preto  

Pixel Pitch0,30 mm x 0,30 mm  

Tempo de resposta5 ms preto para branco  

Conexões VGA, DisplayPort 1.25 

Voltagem: Bivolt 

03 unid 100 Notebook  

Processador mínimo 4 núcleos  3.5 GHz Cache 3 MB 

Compatível com sistema operacional Windows e linux 

Tamanho da tela a partir de 14" 

Tipo de tela LED/LCD 

Unidade óptica Gravador de DVD/CD 

Leitor de cartão SD 

SDHC 

MMC 

SDXC 

Webcam integrada  

Conexão s/ fio (wireless) 802.11ac 

- Microfone integrado  

- Bluetooth 4.1 

Memória RAM a partir de 4GB  

Tipo de memória DDR3  

Disco rígido (HD) 500 GB  

Portas USB  (3.0) e (2.0) 

Saída HDMI 

VGA 

Rede 10/100/1000 

conexões RJ45 

Placa de vídeo Integrada 

Placa de som Integrada 

Teclado Tradicional ABNT2 

Mouse Touchpad 
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Bateria 2 células 30 Wh 

04 unid 50 Roteador Wireless 300mb 

2 antenas externas destacáveis 

Padrões IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Taxa de Transferência 300Mbps 

Portas LAN/Ethernet 1x WAN Ethernet 10/100Mbps; 4x LAN Ethernet 

10/100Mbps 

Canais b 2,4 a 2,4835GHz - 1 a 11 

Voltagem Bivolt 

Tecnologia CCA: Sinal Wireless Estável 

Botão QSS: Configuração de Segurança Rápida 

Wireless Bridge WDS: Repetição de sinal e ampliação de cobertura. 

Controle de Mac. 

QoS IP: Controle de Largura de Banda por usuário. 

Criptografias WPA / WPA2 

05 unid. 20 Computador Desktop 

 

- Cor: preto 

-modelo Vertical 

- mínimo 3 baias 

- Processador: mínimo 04 núcleos 3.5 GHz -3 MB 

 - Sistema Operacional: compatível Windows e Linux 

HD: 

- Capacidade: 500gb hd 

- Velocidade: 7200rpm 

- SATA III 

Memória: 

- Tamanho: 4GB (1x4GB) 

- Tipo: DDR3 

Conexões: 

- USB 2.0: 04 

-RJ-45 Ethernet 

- USB 3.0: 1 

- HDMI: 01 

- Serial: 01 

- Display port: 01 

- D-Sub: 01 

- Paralela 01 

 - Drive ótico de DVD/cd: Sim 

-Placa mãe de Desktop 

Conexões De Vídeo: Saída Multi-Vga: Hdmi/Dvi/Rgb  

- 01 Kit Teclado, Mouse e Caixa de Som 

- 01 Cabo de força ABNT2 

- 01 CD de drivers 

06 unid. 60 Tablet com teclado 

 

Mínimo de 8 GB memória interna com expansão até 32gb Micro Sd 
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Memória RAM mínimo de 1GB MB. 

Processador: Quad-Core 

Sistema Operacional: 

Android  4.4 Kit Kat ou superior 

Tamanho da tela 7 "  

Resolução 1024 x 600. 

Conectividade: 

Bluetooth   

Wi-Fi   

Câmera frontal 3 MP  

Câmera traseira 2 MP   

Resolução  

Suporte de teclado 

 Acompanha teclado removivel 

Áudio 

Resposta de Frequência 20 Hz a 20.000 Hz. 

Formatos suportados MP3, WAV, AAC, WMA. 

Alimentação da fonte Bivolt 

Duração aproximada da bateria Em uso: 3,5 horas. 

07 unid. 03 Switch - 24 portas 

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA 

Gerenciável - empilhável 

Tipo de caixa Área de Trabalho, 1U de montagem em rack 

Interfaces Gigabit Ethernet 

Portas 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP Gigabit 

Atuação 216 Gbps: Capacidade de comutação  

encaminhamento desempenho (64 bytes de tamanho de pacote): 71,4 

Mpps 

Capacidade Interfaces virtuais (VLANs): 1023 

Suporte Jumbo Frame 9216 

Protocolo de gestão remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 

3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI 

Padrões de Conformidade IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 

802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 

802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.1ae, 

IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX 

Alimentação AC 120/230 V (50/60 Hz) 

Redundância de energia Opcional 

Dimensões (LxPxA) 44,5 centímetros x 27,9 centímetros x 4,5 

centímetros 

Peso 4 kg 

Garantia do fabricante Garantia vitalícia limitada 

Tipo de Dispositivo Switch - 24 portas - Gerenciável - empilhável 

Tipo de caixa Área de trabalho, rack - 1U 

Subtipo Gigabit Ethernet 

Portas 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP Gigabit 
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Atuação 216 Gbps: Capacidade de comutação  

encaminhamento desempenho (64 bytes de tamanho de pacote): 71,4 

Mpps 

Capacidade Interfaces virtuais (VLANs): 1023 

Suporte Jumbo Frame 9216 

Unidades de Max em uma pilha 8 

Protocolo de gestão remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 

3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI 

Método de autenticação Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, 

TACACS + 

Características Switching Camada 2, Suporte DHCP, auto-negociação, 

suporte ARP, transporte, suporte VLAN, auto-uplink (auto MDI / MDI-

X), suporte a IPv6, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) apoio, Multiple 

Spanning Tree Protocol (MSTP) apoio, Dynamic Trunking Protocol 

(DTP) apoio, apoio Agregação de portas Protocol (PAgP), Trivial File 

Transfer Protocol (TFTP) apoio, suporte Access Control List (ACL), 

suporte RADIUS, suporte Jumbo Frames, MLD snooping, Dynamic ARP 

Inspection (DAI ), a tecnologia Cisco EnergyWise, Unicast Reverse Path 

Forwarding (uRPF), Uni-Directional Detecção Link (UDLD), Rápido Per-

VLAN Spanning Tree Plus (PVRST +), suporte IPv4, em forma de Round 

Robin (SRR), Link Aggregation Control Protocol (LACP ), Switch Porta 

remota Analyzer (RSPAN), NetFlow), suporte Hot Standby Router 

Protocol (HSRP, Eficiência energética Ethernet 

Padrões de Conformidade IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 

802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 

802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.1ae, 

IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX 

Processador : 600 MHz 

RAM 512 MB 

Memória Flash 128 MB 

Indicadores de Status Atividade de link, velocidade de transmissão da 

porta, modo duplex de porta, sistema, estado  

Interfaces 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45  

1 x consola - RJ-45 - Gestão de  

1 x consola - Tipo mini-USB B - Gestão de  

1 x USB - Tipo A  

1 x 10Base-T/100Base -TX - RJ-45 - Gestão de  

4 x SFP (mini-GBIC) 

Slots de expansão 1 (total) / 1 (livres) x Módulo de empilhamento 

Dispositivo de energia Fonte de alimentação interna 

Quantidade instalada 1 (instalado) / 2 (max) 

Redundância de energia Opcional 

Esquema de redundância de energia 1 +1 (com fonte de alimentação 

opcional) 

Voltagem necessária AC 120/230 V (50/60 Hz) 

  

08 unid 10 Kit de internet aigrid   
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- CPU: Atheros 400MHZ 

- Memórias: 32MB RAM / 8MB FLASH 

- Padrão de Freqüência: 5.8GHz, 802.11a 

- Divisão de Canais: 5/10/20/40MHz 

- Ganho: 23dBi     Potencia : 320mw (25dBm) 

- Polarização: Adaptive Vertical/Horizontal – Cliente / Servidor 

- Throughtput: até 100Mbps TCP/IP 

- material imcluso: 

*Cavalete Duplo 

*Barra de ferro de 10m compatível com antena. 

- Medidas da Antena: 11 x 14" (aprox. 27,94x35,56cm) 

- Peso: 3Kgs 

- Método de Alimentação: Fonte POE (incluso) 

- Portas:  1 LAN POE 10/100Mbps . 

09 unid 06 Impressora não fiscal 

Velocidade de impressão: 250 mm/s para modo texto e gráfico 

Velocidade de avanço de papel: Térmico 59 lps 

Guilhotina: vida útil: 2 milhões de cortes 

Acionamento de gaveta: 1 conector RJ-12(capacidade de conexão de 2 

gavetas) 

Sensores: Fim de papel, próximo do fim de papel, tampa aberta, 

temperatura da cabeça de impressão 

Interface de comunicação: USB + 1 interface opcional (Serial RS 232, 

Ethernet ou Wi-Fi) 

Alimentação: 100 a 240 VAC (externa) 50 @ 60 Hz 

Drive de instalação compatível Windows e Linux 

10 unid 03 Scanner  de mesa 

Base plana, alimentador automático de documentos, com bandeja na 

horizontal capacidade no mínimo 50 folhas, USB. 

Formatos dos arquivos digitalizados: 

 BMP, JPG, TIFF, TIFF (comprimido), PNG, PDF (normal, normal com 

imagens, apenas imagem pesquisável, MRC), PDF/A, RTF, TXT, 

UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS, Resolução de 

digitalização óptica: até 600 ppp, bivolt, Compatível com Microsoft 

Windows + cabo USB. 

11 unid 05 Rack de piso 20u 

Dimensões 

LARGURA:600mm 

ALTURA:1047mm 

PROFUNDIDADE: 870mm 

Monobloco: Estrutura em chapa de aço 1,2 mm 

Porta frontal em chapa de aço 1,2 mm, visor em acrílico fume e fechadura 

cilíndrica com chaves 

Fundo removível confeccionado em chapa de aço 0,75 mm, com fecho 

rápido e exaustão em forma de venezianas. 
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Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fecho 

rápido e exaustão em forma de venezianas 

Teto removível, confeccionado em chapa de aço 0,75 mm, com abertura 

para instalação de até quatro micro ventiladores 

Abertura destacável para passagem de cabos no teto e na base 

Planos de fixação em chapa de 1,5 mm reguláveis na profundidade 

Pés niveladores 

Acabamento: Pintura eletrostática a pó texturizado 

Padrão: 19 Polegadas. 

12 unid 30 Mini Rack de Parede 8u x 470mm Preto texturizado  

Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de 

aço SAE 1020, (#20, espessura 0,91 mm). 

Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 1020 (# 20, 

espessura 0,90 mm). 

Porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 1,20 mm) com visor 

em PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves. 

Possui duas réguas de plano para montagem reguláveis na profundidade 

sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#16, espessura 

1,50 mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para 

porca gaiola. 

Quatro furos de diâmetro 5,00 mm permitem a fixação do mini rack à 

parede, produto acompanha 2 parafusos sextavado bucha 10 . 

Na base (parte superior) uma abertura (oblonga) de 127 x 25 mm com pré 

disposição para kit ventilação e entrada e saida de cabos 

Na parte inferior também uma abertura para entrada e saída de cabos. 

Nas quinas do rack possui uma proteção de plástico para evitar amassados 

e arranhões no transporte. 

O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em 

epóxi-pó PRETO. 

Dimensões externas: 

Largura: 57cm 

Altura: 43cm 

Profundidade: 47cm 

13 unid 20 Guia de cabo para racks padrão 19’’ 1u- (fechado) 

- Estrutura Em Chapa De Aço 1010 

- Fornecido Em 1u 

- Profundidade: 48mm 

- Pintura: Epoxi Preto 

14 unid 20 Guia de cabo para racks padrão 19’’ 2u- (fechado) 

-Cor: Preto. 

-Altura Externa: 2U (9,0cm) 

-Largura: Padrão 19" 

15 unid 10 Bandeja Móvel deslizante para Rack 19 

Cor: Preto 

- Altura: 1U 
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- Profundidade total com a gaveta aberta: 76 cm  

- Dimensões úteis: 40 / 42,5 cm (Prof / Larg) 

- Dimensões máximas: 42,5 / 48 / 8,5 cm (Prof / Larg / Alt 

16 unid 10 BANDEJA 1U   

1UX 800 MM 4 pontos de fixação ventilada compatível com rack 19”. 

17 unid 30 Switch 24 portas Não gerenciável 

Dimensões do produto: 38,6 x 31,5 x 8,1 cm 

Portas:24; RJ45 

Velocidade: 10/100/1000; 1 GbE 

Portas Uplink: 2-SFP; 1 GbE 

Camada: L2 

Gerenciamento: Não Gerenciável 

Empilhamento: Não EmpilhávelTipo: Rack 

Voltagem: Bivolt; Fonte interna 

19 unid 03 Computador Servidor  

Formato  

Desktop em torre 

Cor: preto 

Processador 

Mínimo  E3-1220 v6 de 3 GHz, cache de 8 MB, 4 núcleos/4 segmentos, 

turbo (72 W) ou superior 

Memória RAM 

Memória: UDIMM DE 16 GB, 2400 MT/S, ECC – expansível até 32gb. 

Disco Rígido (HD) 

4x 1TB 7,2K RPM SATA 6Gbps 3,5in Discos Rígidos Cabeados 

Drive Óptico 

Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) 

Placa de som 

Placa de som integrada 5.1 ou superior 

Portas Frontais 

1 portas USB 3.0 

2 portas USB 2.0 

 

Traseiras 

2 portas USB 3.0 
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4 portas USB 2.0 

1 porta USB 3.1 Type-C 

1 HDMI 

1 porta VGA 

1 DisplayPort 

02 portas LOM On-Board de 1GBE  

1 porta de áudio canal 5.1 (3 entradas) 

Alimentação  

Fonte de alimentação de 460 watts 

100 - 240 Volts AC - Bivolt 

Frequência de 50-60Hz 

Corrente de entrada (máx): 8,0 A 

  20 unid   20 Suporte para CPU com rodinha 

Suporte móvel para computador tipo desktp 

Ajustável para equipamentos com largura de 150mm a250mm  

Capacidade  13kg  

Rodizios com travas 

 

339030- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

ITENS UNID QUANT DESCRIÇÃO 

01 unid 20 Adaptador USB wifi 

Adaptador Usb Wireless, antena omnidirecional destacável com 

velocidade (Mbps) 150,incluso CD de drives. 

 

02 unid 02 Pen drive 8gb  

- Interface: USB 2.0  

- Sistema operacional: WINDOWS e LINUX 

Altura 

5,00 Centímetros 

Largura 

2,00 Centímetros 

Profundidade 

1,00 Centímetros 

03 unid 05 HD externo portátil 1TB 

Capacidade: 1TB 

Velocidade Rotação: 5400 RPM 

USB Alta Velocidade (3.0). Também compatível com (2.0) 

Sem necessidade de alimentação externa. 

Formatação: NTFS 

Taxa de Transferência: 480Mbps 

1 HD Externo Potátil 1TB  
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1 Cabo USB.  

04 unid 04 Pen Drive 4gb 

- Interface: USB 2.0  

- Sistema operacional: WINDOWS e LINUX 

Altura 

5,00 Centimetros 

Largura 

2,00 Centimetros 

Profundidade 

1,00 Centimetros 

 

05 unid 03 Apresentador sem fio de slides 

Especificações técnicas  

2.4 gHz presenter point sem fio  

Mini receptor USB Plug and Play  

15m de alcance  

Design anatômico  

Indicador de nível de bateria  

Botões: On/Off, Vol /Vol-, Avançar Page/Retroceder page, Play , Tela 

preta, ESC . 

06 unid 20 Patch Panel 24 portas cat5 

Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 

IDC, para condutores de 22 a 26 AWG, vias de contato produzidas em 

bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de 

ouro, largura de 19"e; e altura de 1U ou 44,45 mm, que permite 

montagem em racks, 24 posições, categoria 5e, U/UTP. 

07 unid 200 Mouse usb 

Especificações  

Mouse óptico USB  

Scroll macio  

Design ergonômico  

Resolução: 800 dpi  

Sistema Operacional Compatível  

Windows 98,2000, ME, XP,Vista, 7 ,10/ MacOS x 9.0 ou Superior  

08 

 

unid 200 Teclados usb 

Especificações: 

- Teclas especiais tipo Chocolate 

- Teclas extra macias ao toque 

- Conexão USB 

- Plugue e play 

- Padrão ABNT 

- Compatibilidade: Windows 98,2000, ME, XP,Vista, 7 ,10/ MacOS x 

9.0 ou Superior  -  

Dimensões: 44 x 15,1 x 1,8cm 
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09 unid 1000 Conector rj45 

 

Especificações:  

Categoria 5e U/UTP 

Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; 

Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 

micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro Compatível com os 

padrões de montagem T568A e T568B Contatos adequados para 

condutores sólidos ou flexíveis 

Ambiente de Instalação: Interno   

Compatibilidade Cabo sólido e flexível  

Tipo de Conector: RJ-45  

Tipo de cabo: U/UTP  

Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG  

Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin 

(1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel  

Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama 

UL 94V-2   

Temperatura de Instalação: 20ºC   

Temperatura de Armazenamento: -40ºC a +70ºC   

Temperatura de Operação: -10ºC a +60ºC 

10 unid 50 HD sata 500gb para Desktop 

Capacidade: 500GB 

Interface: SATA 

Velocidade: 7200rpm 

Cache 16MB 

11 unid 50 HD sata 500gb para Notebook 

Capacidade: 500 GB 

- Velocidade de rotação: 5400 RPM 

- Interface: Serial ATA 3,0 Gbps  

- Buffer: 8 MB Cache 

- Byte por setor: 512 bytes 

12 unid 20 Memória RAM DDR2 – 4GB – Desktop 

Especificações: 

- Frequência: 1333Mhz 

- Pinagem: 240-Pin 

- Capacidade: 4GB (1 x 4GB) 

- Latência CAS: DDR3 

- Latência: 9 

- Timing: 9-8-7-6 

- Tensão: 1.5V 

13 unid 20 Memória RAM DDR3 – 4GB – Desktop 

Especificações: 

- Frequência: 1333Mhz 

- Pinagem: 240-Pin 
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- Capacidade: 4GB (1 x 4GB) 

- Latência CAS: DDR3 

- Latência: 9 

- Timing: 9-8-7-6 

- Tensão: 1.5V 

14 unid 20 Memória RAM DDR3 – 4GB – Notebook 

Especificações: 

- Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM 

- Capacidade: 4GB 

- Aceleração: DDR3 1866 

- Cas Latência: 10 

- Tensão: 1.5V 

15 unid 20 Memória RAM DDR2 – 4GB – Notebook 

Especificações: 

- Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM 

- Capacidade: 4GB 

- Aceleração: DDR2 1866 

- Cas Latência: 10 

- Tensão: 1.5V 

16 unid 20 Placa De Rede offboard Pci Fast Ethernet 1x10/100 

- PCI 32 bits 

- Perfil baixo (gabinetes de meia altura) 

Taxa de Transferência de Dados: 

- Auto-negotiation NWAY 

- Ethernet 10 Mbps 

- Fast Ethernet 100 Mbps 

- Gigabit Ethernet 1000 Mbps 

- Half/Full Duplex 

Compativel:10/8/7/Vista/Xp/2003/2000 – Mac os – Linux 

17 unid 20 Placa de Rede PCI Express  

Placa De Rede Pci-E 10/100/1000 Mbps  2flex 2f-N1000 (Pci Express)  

Compatível:10/8/7/Vista/Xp/2003/2000 – Mac os – Linux 

18 unid 100 Mouse Pad 

Especificações: 

- Dimensões aprox. do produto: 180 x 220 x 3mm 

- Cor: Preto 

- Material: EVA e Tecido 

19 unid 100 Teclado numérico USB 

Especificações:  

- Comprimento do cabo: 0,8 +/- 5% 

- Entrada Auxiliar 
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- 23 teclas 

- Cor- preto 

- Certificações USB 

- Formato ABNT 

- Compatibilidade: Linux/w 7 / 8/10 

20 unid 10 Placa Mãe LGA 1151 

Dual Channel DDR3/DDR3L, 4 DIMMs 

2-Way Graphics with Premium PCIe Lane 

PCIe Gen3 x4 M.2 Conector com até  32Gb/s Data Transfer (PCIe 

NVMe & SATA SSD support). 

SATA Express Conector com até 

 16Gb/s transferência de dados. 

8-channel HD Audio with High Quality Audio Capacitors 

audio Noise Guard with LED Trace Path Lighting 

GbE LAN with cFosSpeed Internet Accelerator Software 

APP Center incluindo EasyTune and Cloud Station Utilities 

UEFI DualBIO Technology 

Support :Small Business Advantage 

CPU: 

Support LGA1151 package a partir de 3.70Ghz 

L3 cache varies with CPU 

Memória: 

4 x DDR3 sockets supporting up to 32 GB da memória do sistema 

suportando Dual channel.  

Support for DDR3/DDR3L 1866(OC)/1600/1333 MHz memory 

modules 

Support for ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in 

non-ECC mode) Support for non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 memory 

modules 

Gráficos Onboard: 

Integrated Graphics Processor HD Graphics support: 

1 x D-Sub port, apoiando uma resolução máxima de 1920x1200@60 Hz 

1 x DVI-D port, apoiando uma resolução máxima de 1920x1200@60 Hz 

1 x HDMI port, apoiando uma resolução máxima de 4096x2160@24 Hz 

Suporte para HDMI 1.4 version. 

Suporte para até 3 exibe ao mesmo tempo 

Máxima memória compartilhada de 512 MB 

Áudio: 

High Definition Audio 

2/4/5.1/7.1-channel 

Support for S/PDIF Out 

LAN: 

GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) 

Slots de Expansão 

1 x PCI Express x16 slot, em x16 (PCIEX16) 
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1 x PCI Express x16 slot em x4 (PCIEX4) 

2 x PCI slots 

Tecnologia Multi-Graphics: 

Support for 2-Way CrossFire technology 

Interface de Armazenamento  

Chipset: 

1 x M.2 Socket 3 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 

SATA & PCIe x4/x2/x1 SSD support) 

1 x SATA Express connector 

6 x SATA 6Gb/s connectors 
USB: 

6 portas USB 3.0 / 2.0 (4 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis 

através do cabeçalho USB interno) 

6 portas USB 2.0 / 1.1 (2 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis 

através dos cabeçalhos USB internos) 
Conectores Internos I/O: 

1 x 24-pin ATX Conector de alimentação principal 

1 x 8-pin ATX 12V power connector 

1 x M.2 Socket 3 connector 

1 x SATA Express connector 

6 x SATA 6Gb/s connectors 

1 x CPU fan header 

3 x system fan headers 

1 x front panel header 

1 x front panel audio header 

1 x S/PDIF Out header 

1 x USB 3.0/2.0 header 

2 x USB 2.0/1.1 headers 

1 x Trusted Platform Module (TPM) header 

1 x Thunderbol add-in card connector 

1 x serial port header 

1 x parallel port header 

1 x Clear CMOS jumper 

Conectores Painel Traseiro 

1 x PS/2 keyboard/mouse port 

1 x D-Sub port 

1 x DVI-D port 

1 x HDMI port 

4 x USB 3.0/2.0 ports 

2 x USB 2.0/1.1 ports 

1 x RJ-45 port 

6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, 

Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In) 
Controlador I/O: 

I/O Controller Chip 

Monitoramento H/W 
Detecção de tensão do sistema 

CPU/ Detecção de temperatura do sistema 
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CPU/ Detecção de velocidade do ventilador do sistema 

CPU/ Aviso de sobreaquecimento do sistema 

CPU/ Aviso de falha do ventilador do sistema 

CPU/System fan speed control 

 

BIOS: 

2 x 128 Mbit flash 

Use of licensed AMI UEFI BIOS 

Support for DualBIOS™ 

PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 

Características Exclusivas  

Support for APP Center 

3D OSD 

@BIOS 

AutoGreen 

Cloud Station 

EasyTune 

Easy RAID 

Fast Boot 

Smart TimeLock 

Smart Keyboard 

Smart Backup 

System Information Viewer 

USB Blocker 

Support for Q-Flash 

Support for Smart Switch 

Pacote de Software 

Small Business Advantage 

cFosSpeed 

Sistema Operacional : 

Support for Windows 10/8.1/7 linux e Mac os 

Form Factor : 

Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 22.5cm 

21 Unid 10 Processador LGA 1151  

3.70Ghz 3m Cache Graf HD 530 Codinome Skylake Cache 3 MB 

Smart Cache Tipo de barramento DMI3 Barramento do sistema 8 GT/s 

Conjunto de instruções 64-bit Extensões do conjunto de instruções 

SSE4.1/4.2, AVX 2.0 Opções integradas disponíveis Litografia 14 nm 

Escalabilidade 1S Only Especificação de solução térmica PCG 2015C 

(65W) Performance Número de núcleos 2 Nº de threads 4 Frequência 

baseada em processador 3.7 GHz TDP 47 W Especificações de 

Memória Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de 

memória) 64 GB Tipos de memória DDR3 1600/1333/1066 MHZ Nº 

máximo de canais de memória 2 Largura de banda máxima da 

memória 34,1 GB/s Compatibilidade com memória ECC 
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Especificações Gráficas Gráficos do processador HD Graphics 530 

Frequência da base gráfica 350 MHz Máxima frequência dinâmica da 

placa gráfica 1.05 GHz Quantidade máxima de memória gráfica de 

vídeo 1.7 GB Saída gráfica eDP/DP/HDMI/DVI Suporte para 4K Yes, 

at 60Hz Resolução máxima 1080p Resolução máxima (HDMI 1.4) 

Resolução máxima (DP) Resolução máxima (eDP - tela plana 

integrada) Resolução máxima (VGA) N/A Suporte para DirectX* 12 

Suporte para OpenGL* 4.4 QuickSyncVideo Tecnologia InTru 3D 

Insider Wireless Display Tecnologia de alta definição ClearVideo 

Tecnologia ClearVideo Nº de telas suportadas 3 ID do dispositivo 

0x1912 Opções de Expansão Revisão de PCI Express 3.0 

Configurações PCI Express Upto 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Nº máximo de 

linhas PCI Express 16 Especificações do Pacote Configuração máxima 

da CPU 1 Tamanho do pacote 37.5mm x 37.5mm Litografia gráfica e 

IMC 14 nm Soquetes suportados FCLGA1151 Opções de Halógena 

Baixa Disponíveis Consulte MDDS Tecnologias Avançadas 

Tecnologia Hyper-Threading Tecnologia de virtualização (VT-

x)Tecnologia de virtualização para E/S direcionada (VT-d) VT-x com 

Tabelas de página estendida (EPT) Estados ociosos Tecnologia 

Enhanced SpeedStep Tecnologias de monitoramento térmico 

Tecnologia de Proteção de Dados instruções AES Chave Segura 

Tecnologia de Proteção de plataforma OS Guard. 
22 unid 70 Conector de Fibra Óptica Azul 

Conector 8802-tlc/3 tool-less conn sc sm 3.0mm jacket(A) 

Partes montáveis do conector: 3x 

Cor: azul  

Material: plástico rígido e fibra óptica 

Medidas: 6cm de comprimento (conector montado) e 1cm espessura. 

23 unid 70 Conector de Fibra Óptica Verde 

Conector 8802-tlc/3 tool-less conn sc sm 3.0mm jacket(A) 

Partes montáveis do conector: 3x 

Cor:Verde  

Material: plástico rígido e fibra óptica 

Medidas: 6cm de comprimento (conector montado) e 1cm espessura. 
 

339030 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

 

ITENS UNID QUANT DESCRIÇÃO 

01 unid 100 Trava de segurança com chave 

Especificações:  

Trava de Segurança para Notebook c/ Chave 

Comprimento do cabo: 1 metro 

Cabo de aço aço revestido com pvc, super resistente  

 

339030 - MATERIAL DE LIMPEZA 
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ITENS UNID QUANT DESCRIÇÃO 

01 unid 04 Limpador de Contato 

Lata metálica em aerossol de 130 g / 210 ml 

Propelente: Butano propano 

Solvente: Hidrocarboneto 

Compatível com a maioria dos plásticos e metais 

É indicado para informática, eletrônica, elétrico e automotivo, na limpeza e 

restaurações de continuidade elétrica em todos os tipos de contatos e 

mecanismos. 

Sugerido para uso em: 

 Sintonizadores 

 CD-ROM e DVD 

Monitores, distribuidores, conectores e resistores 

Rolamentos de precisão 

Circuitos impressos, transistores, potenciômetros, relés 

Relógios, contatos telefônicos 

Radar, câmeras fotográficas e digitais, entre outros.  

 

339030 -MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO 

 

ITENS UNID QUANT DESCRIÇÃO 

01 und 20 Bejamim com 03 pinos padrão novo 

 

- Plug de tomada com três pinos arredondados  

- Diâmetro do plug de entrada - padrão 10 A (0,4 mm)  

- 3 saídas para conexão de plug com 3 pinos arredondados paralelos - padrão 

10 A (0,4 mm)  

- Carga máxima: 250 V  

02 und 150 Bateria para Nobreak  

Tensão Nominal: 12V 

Capacidade Nominal: 7,0Ah 

Terminal 

Tipo: Faston F187 

Posição dos terminais: D 

Dimensões 

Comprimento: 151 mm 

Largura: 65 mm 

Altura com Terminal: 100 mm 

Peso: 2,00kg 

03 und 10 Caixa de cabo de rede cat5 

U/UTP – 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES 

SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO 

ESPECIAL 

COR:AZUL  

CAPA EXTERNA: PVC CMX 

DIÂMETRO NOMINAL: 

4,8 MM 

NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO):68% 

TAMANHO  

 305 METROS 
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04 und 100 Bateria cr2032  

Bateria para (BIOS) 

3 Voltz CR 2032 GP Lithium 

05 und 20 Fonte para notebook e monitor  universal  

08 Adaptadores  

Tensão De Entrada: Ac 100-240v / 50-60hz  

Tensão De Saída: Dc 15v-20v  

Amperagem: 6a (~Max)  

Modelo: Infokit Np-85  

Dimensões: 26 Cm Altura X 19 Cm Comprimento X 7,5 Cm Largura  

06 Und 15 Cabo de força para Computador  

Tamanho de 2,5m com 3 pinos – Padrão Novo 

07 Und 10 Cabo usb  

Cabo usb para impressora 

 Conectores tipo A macho (AM) para B macho (BM)  

Transferência de dados de até 480Mps  

1.8m de comprimento  

Para uso em impressoras A HDS Externos e dentre outros equipamentos 

compatíveis. 

08 Und 10 Cabo de dados sata III  

Para HDD/Ssd  Desktop Instalação Interna 

Velocidade de até (6 Gb/s) Taxa de Transferência SATA 3.0 III Padrão. 

 (3 Gb/s) & (1.5 Gb/s) padronizado  

Taxas de Transferência para o antigo SATA I/II Hdd, SSDs. 

Com conectores de cabeça com bloqueio clip para conexão segura e com uma 

ficha em Ângulo e uma ficha de ligação Em Linha Reta cabeça 

09 Und 100 Fonte atx para computador 

- Potência Real: 230 Watts 

- Fonte de Alimentação padrão SFX 12V v1.3 (Small Form Factor) 

- Atende as normas CE/FCC 

- Cor: Cinza 

- Padrão SFX 12 v2.31 

- 1 linha de 12v 

- Tensão: 115V - 230V 

- Tamanho: (LxAxP): 100 x 120 x 75mm 

- 1 Ventoinha preta de 80mm 

- Proteção de curto circuito todas as saídas 

- Proteção de sobre tensão nas saídas de +5V, +12V e +3,3V 

 Conectores: 

- 1x Conector de 4 pinos (pequeno) 

- 2x Conector SATA 

- 1x Conector ATX12V 
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- 2x Conectores de 4 pinos 

- 1x Conector ATX20/ATX24 

- 1x Cabo de energia (CERTIFICADO PELO INMETRO) 

10 unid 10 Adaptador (força) Ide para Sata  

Cabo de força para alimentação de energia para HD e gravadoras 

Tipo De Conexões: Ide 4 Pinos Macho Sata - 15 Pinos Fêmea Detalhes 

Dimensões: 18cm 

11 Unid 20 Adaptador para tomada universal 2 pinos 

Dimensões do produto: 

Largura:11,00 cm 

Altura:16,00 cm 

Profundidade:16,00 cm 

12 metros 6000 Cabo Óptico Drop 1FO 

Cabo auto-sustentado de Fibra , 

Indicado para Instalações aéreas externas com suporte a vãos de até 80 metros. 

Aplicações FTTx (FTTH, FTTB/FTTP/FTTC). 

Tipo de Fibra : G.657A/B  

- Número de Fibras: 1  

- Dimensões do cabo:  

W - 2.0 +/‐ 0.1 mm  

H1 - 5.3 +/‐ 0.3 mm  

H2 - 3.0 +/‐ 0.1 mm  

- Atenuação:  

1310 nm | ≤ 0.4 dB/km 

1550 nm | ≤ 0.3 dB/km 

-Resistência à tração (IEC 60794‐1‐21:2015 E1): Curto prazo 600 N 

Longo prazo 300 N 

- Resistência ao esmagamento (IEC 60794‐1‐21:2015 E3):  

Curto prazo | 2200 N/10cm 

Longo prazo | 1000 N/10cm 

- Raio de curvatura mínimo (dobras): Dinâmico - 40 mm 

 Estático - 40mm 

Cuidados com o Meio Ambiente 

Atende ao RoHS ‐ Restrição de substâncias perigosas 

13 metros 200  Organizador de fios e cabos 

• Fabricado em polietileno 

• Grande flexibilidade, permitindo facilmente guiar os cabos em qualquer 

direção. 

• Durável, reutilizável, pois sempre volta à forma espiralada 

• Produto para amarração e acomodação de chicotes, fios de computador, 

telefone e etc 

• Espessura: 1,8mm 

• Diâmetro: 3/4" 

• Cor: Preto 

14 unid 1000 Abraçadeira de Nylon  

Dimensões:4,8 x 200mm preta 
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339030 - MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 

 

ITENS UNID QUANT DESCRIÇÃO 

01 unid 05 Cabo de áudio RCA /p2 

Cabo com 2 conexões RCA e 1 P2 estéreo 

Comprimento: 1,5m. 

02 unid 20 Redset para telemarketing  

Projeto Ergonômico 

Espuma em courino  

Microfone embutido tipo "Noise Cancelling" (cancelamento de ruído) com 

filtro acústico e eletrônico Tubo flexível 

 Conexão RJ11 

 

 

339030 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 

 

ITENS UNID QUANT DESCRIÇÃO 

01 unid 05 Calculadora Elétrica 

 Velocidade de escrita - 3,5 linhas/sg 

 Impressão - Fita Nylon Bi-color 

 Display LCD 14 dígitos - Grandes flurescentes 

 4 operações basicas 

 Porcetagem 

 Contador de parcelas automático 

 Raíz Quadrada 

 Cáculo de taxas 

 Converssão de moeda 

 Alimentação elértica Bi-volt (110-220V) 

 

339030 - FERRAMENTAS 

ITENS UNID QUANT DESCRIÇÃO 

02 Unid 05 Alicate de crimpar rj45 

Alicate modular para cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ 11/12/45 

com  2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos 

com fução de  decapar e crimpar cabo de rede (RJ45) e telefônico (RJ11) 

03 Unid 03 Decapador de cabo 

Alicate desencapador de cabos redondos e planos fabricado em carcaça em 

plástico ABS e lâminas em aço.  

 Desencapador de cabo redondo (UTP/STP) 

Desencapa entre 2,6 e 8,0mm  

 Corta e desencapa entre 6 e 12mm  

 RJ-45 (12mm) 

 RJ-11/12 (6mm) 

04 Und 02 Alicate Punch Down 

Alicate De Inserção Para Fêmea Rj45  
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 Ferramenta De Impacto,com Mola De Regulagem De Pressão (Girando A 

Ponta Do Cabo)  

Para ultilização em Rede de Dados E Cabeamento Estruturado, 

Serve Para Patch Panel E Keystone Rj45. 

05 Unid 03 Alicate de Corte Diagonal 

 Medida: 5” 

Capacidade de corte em cobre: 1,5mm de diâmetro 

Peso: 0,091 

 

449052 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

ITENS UNID QUANT DESCRIÇÃO 

01 unid 02 Aspirador e soprador de pó para computador 

- Potência: 600W 

- RPM: 16,000 max. 

- Velocidade de sopro: 75 CFM 

- Nivel de ruido: 98db 

 

449052 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 

ITENS UNID QUANT DESCRIÇÃO 

01 unid 05 Multímetro  

  Tensão DC: 

- Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V 

- Precisão: 200mV ± (0.5%+5D); 2000mV ~ 600V ± (0.8%+5D) 

- Resolução: 100µV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V 

- Impedância de Entrada: 1 MOhms 

- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS 

Corrente DC: 

- Faixa: 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA, 10A 

- Precisão: 200µA ~ 20mA ± (1.0%+5D); 200mA ± (1.2%+5D); 10A ± 

(2.0%+5D) 

- Resolução: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 10mA 

- Proteção de Sobrecarga: Fusível de 0.25A/250V para entrada mA, sem 

Fusível para Entrada 10A (10A máximo por 10 segundos) 

Tensão AC: 

- Faixa: 200V, 600V 

- Precisão: 200V ~ 600V ± (1.2%+10D) 

- Resolução: 100mV, 1V 

- Impedância de Entrada: 500 kOhms 

- Resposta em Freqüência: 40Hz a 400Hz 

- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS 

Resistência: 

- Faixas: 200, 2000, 20k, 200k, 2000 kOhms 

- Precisão: 200 Ohms ± (1.0%+5D); 2000 ~ 200 kOhms ± (0.8%+5D); 2000 

kOhms ± (1.2%+5D) 
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- Resolução: 0.1, 1, 10, 100, 1 kOhms 

- Tensão de Circuito Aberto: <3.2V DC (máximo) 

- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS 

Teste de Transistor: 

- Faixa: 1 a 1000 

- Tipo: NPN / PNP 

- Corrente de Base: Aprox. 10µA DC 

- Tensão Vce: 2.8V DCTeste de Diodo: 

- Faixa: Diodo 

- Corrente de Teste: 1mA 

- Tensão de Teste: 2.8V DC (máximo) 

- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS  

Informações adicionais: 

- Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens) 

- Indicação de Sobrefaixa: Mostra apenas o dígito mais significativo (1) 

- Mudança de Faixa: Manual 

- Indicador de Bateria Fraca: símbolo de bateria é mostrado no display 

- Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75% 

- Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 85% 

- Altitude: até 2000m 

- Uso Interno 

- Linha Hobby 

- Alimentação: 1 x 9V (6LF22, NEDA1604A) 

- Dimensões: 128(A) x 66(L) x 27(P)mm Segurança: 

- Este instrumento está de acordo com a Categoria I -600V de Sobre tensão. 

02 Unid 02 Testador de cabo Multifuncional 

Funções: 

Rastreamento e testador de cabo Lan rj45 

Identifica fios em sistemas elétricos  

Verifica condição de cabo Lan  

Teste de continuidade  

Sonda de tensão DC - Flash LED  

Cor: Amarelo/Preto  

Alimentação: 9V 6F22  

Corrente Máxima: Emissor 9mA, Receptor 28mA  

Formato de Sinal: Impulso multi-frequêncial  

Status Sinal de Saída: 8V P-P –  

 

449052- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  

ITENS UNID QUANT DESCRIÇÃO 

01 unid 60 Nobreak 700va 

Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. 

• Potência: 800VA BIVOLT 

• Tomadas: 6 tomadas de saída padrão NBR14136. 

• Filtro de linha. 
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• Estabilizador interno. 

• Forma de onda senoidal. 

02 unid 60 Estabilizador 

Bivolt / autovolt Estabilizador  600va  

 Led bicolor no painel frontal: indica se a rede está normal, alta crítica e baixa 

crítica; 

Chave liga/desliga  

Fusível rearmável: permite acionar o estabilizador após um evento de curto 

circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; 

- 4 Tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; 

03 unid 05 Nobreak 1400va 

Nobreak interativo com regulação on-line  

- Tensão: Bivolt automático ou Monovolt 115V~ (somente 1400 VA)  

- Recarga automática da bateria 

- Tomadas: 5 (modelo 1400 VA) e 4 (modelo 700 VA) no padrão NBR 14136  

- Led: 1 Led que indica o modo de operação. 6 níveis de proteção  

- Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia  

- Conta com conexão para bateria externa 

04 Unid 05 Nobreak 3000va 

Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~ 

(sufixo Bi). 

Forma de onda senoidal. 

interativo com regulação on-line  

Tomadas: 6 tomadas de saída padrão NBR14136. 

Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 

Filtro de linha interno. 

Recarga automática das baterias. 

Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia  

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 

- Tensão nominal [V~] : 115/127/220 (automático] 

- Faixa de tensão de entrada para regulação de saída: [V~]: 89 a 138 (rede 

115/127V~) 175 a 255 (rede 220V~) 

- Faixa de tensão para operação em rede [V~]: 89 a 143 (rede 115/127V~) 175 

a 255 (rede 220V~) 

- Frequência de rede [Hz] 60 ± 4  

- Plugue do cabo de força1 Padrão NBR14136 (20A) 

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA 

- Potência máxima [VA] 3000 

- Fator de potência 0,62 

- Tensão nominal2 [V~] 115 

- Regulação: ± 5% (para operação bateria)2 / + 6% - 10% (para operação 

rede)  

- Frequência [Hz] : 60 ± 1% (para operação bateria) 

- Forma de onda no inversor : Senoidal por aproximação (retangular PWM – 

controle de largura e amplitude) 

- Número de tomadas : 6 Tomadas de 10A + 4 Tomadas de 20A 

- Acionamento do inversor [ms] : < 0,8 ms 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

- Rendimento 

* Modo Rede: = 95% 

* Modo Bateria: = 89% 

- Bateria interna: 2 baterias 12Vdc / 17Ah (24Vdc) 
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- engate para Bateria externa: 24Vdc / 80Ah máx. 

-Saídas para comunicação inteligente: Serial RS-232 (Padrão ponto-a-ponto) 

USB (Tipo A-B) - Acompanha cabo USB 

- Ruído Audível: =55 dBA a 1 metro 

- Protetor entre fase e neutro: 

* Máxima energia de surto3[J]: 276 

* Máxima corrente de pico 8/20µS[A]: 4500 

* Tensão de operação [V]: 175 

 

449052 EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 

 

ITENS UNID QUANT Descrição 

01 unid 04 Microfone com fio 

Transdutor dinâmico 

Polar Cardióide Padrão 

Resposta de Freqüência 50Hz a 15kHz 

Impedância 600 ohms 

Sensibilidade -52dBV/Pa a 1kHz 

Conector XLR 

02 Unid 02 Tela de Projeção 

Tecido tipo Matte White; 

Com tripé; 

Superfície de projeção com ganho 1,1 vezes no brilho; 

Estojo metálico com pintura eletrostática, na cor cinza; 

Rolo da tela em tubo mecânico, não calandrado; 

Suportes de fixação do rolo no estojo com buchas de latão; 

Com fixação no teto ou parede; 

Parada em qualquer ponto do desenrolar da tela (multi-point); 

Dimensões 2X3M 

03 Unid 03 Caixa de som amplificada  

Multiuso Amplificada Ativa com Potência Total: 100 Watts RMS Bluetooth, 

USB, SD card e FM Controle remoto com troca de pastas Entrada Auxiliar 

Compatível com: iPhone, iPad, iPod, Tablets, Celulares, MP3, Teclado, 

Acordeon, Microfone, violão, Cavaquinho Mic 1 + violão/cavaquinho Mic 2 + 

violão/cavaquinho Equalizador: 3 vias Graves, Médios e Agudos Alto-Falante: 

Woofer 10' e tweeter 2 1/2' Alimentação: Bivolt automático 90 - 240 V (Com 

Fonte Chaveada) Dimensões: Altura: 56,5 cm Largura: 42,3 cm Profundidade: 

25,2 cm Peso 9,5 Kg  

04 Unid 03 Projetor Multimídia 

Padrão:3300 Lumens 

Econômica>33/28 dBA 

Duração aproximada da lâmpada 

4.000/10.000 horas (Modo Normal/Eco). 

Tamanho da imagem 

60” a 300”. 

Tecnologia 

Pronto para HDTV 

480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p 

Sinal de busca automática 
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Multimídia 

1 alto falante de 2W. 

Seleção automática de fontes 

Conectividade 

Conexões 

S-Vídeo 

Saída de áudio 

HDMI 

USB 

Vídeo Composto 

Entrada de áudio 

VGA 

RS232(DB-9pin)x1; 

IR Receiver x 1 (Frontal). 

Resolução Máxima 800 x 600 

SVGA (800 X 600) 

Formato de exibição 

4:3 (5 aspectos selecionáveis) 

Proteção 

Trava de segurança 

Trava do painel de teclas 

Com controle romoto 

Imagem 

Ajustes de imagem,Congela a imagem,Closed caption 

Contraste 

13.000:1. 

Tipo de lente:F=2.56–2.68, F=22.04–24.14 mm. 

Zoom:1.1:1 manual. 

Funções especiais Tecnologia SmartEco para economia de Energia, Suporte a 

Blu-ray Full HD 3D, Modo Lamp Save, maior vida útil da Lâmpada e menor 

custo de manutenção 

Áudio 1 x alto faltante de 2 watts. 

Sistema de cor SECAM,PAL-M,NTSC 

Alimentação Bivolt 

Lâmpadas Vida útil 4.500/6.500 horas ( Normal/Econômico) 

Potência 190 W. 

Nível de ruído 33/28 dBA (Modo normal/econômico). 

05 Unid 04 Microfone sem fio 

Faixa de Freqüência: 210-280Mhz; 

Estabilização da Freqüência: < ±0,005%; 

Faixa Dinâmica: >1000dB; 

Distorção Harmônica Total: <0,5%; 

Resposta de Freqüência: 40Hz-20kHz  

Sensibilidade do Receptor: 60dB S/N ratio (12dBU); 

Distância de 80 a 100 metros 

Alimentado por duas pilhas AA 

Resposta de frequência 40Hz-20kHz 
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Sensibilidade 60 dB 

Tipo de microfone Dinâmico -VHF 

02 microfones  

01 Conector P10/p10 cabo 1 metro 

01 base com 02 antenas externas.  

06 Unid 05 Web can  

 5MP 

- Resolução: - 160X120 - 176X144 - 352X288 - 640X480 - 800X600 

- Conexão: USB 2.0 

- Botão foto 

- Cor: Preto/Prata 

 

 

3. - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

 

3.1 – O  proponente vencedor deverá entregar os produtos e materiais de FORMA PARCELADA conforme 

a necessidade da SEMUS, no local indicados pela mesma, mediante a solicitação do responsável, sendo que 

todos os custos relativos a entrega será do proponente vencedor. 

3.2 - A entrega/troca que for solicitada pelo responsável, devera ocorrer no prazo máximo de 24 horas, a 

partir da solicitação, sendo que a solicitação para entrega será conforme a necessidade da SEMUS de 

Conceição Do Araguaia-PA. 

 

3.3 Os equipamentos de informática, materiais permanentes e de consumo objeto desse processo, deverão ser 

fornecidos conforme às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos 

competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO e etc - atentando-se o proponente, 

principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), e outras editadas pela poder legislativo deste Município.   

  

3.4 Os equipamentos de informática, materiais permanentes e de consumo deverão ser fornecidos de 

FORMA "PARCELADA" E ESTIMATIVA, a partir da assinatura do contrato até findar a vigência do 

mesmo que se dar no dia 31 de dezembro do ano vigente ou o consumo de todo o quantitativo licitado e 

contratado, prevalecendo a situação que ocorrer por último, podendo ser prorrogado e alterado (art. 65, §1º 

da Lei de Licitações).      

 

3.5 O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas no contrato, e ainda 

conforme rege a Lei Federal nº8.666/93. 

 

3.6 O servidor responsável designado como representante da SEMUS, para o acompanhamento e fiscalização 

do Contrato será designado pelo gestor dessa secretaria.  

 

 

4 – DA ADJUDICAÇÃO 
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4.1. A adjudicação, em favor da proponente vencedora, será feita pelo 

Pregoeiro no final da sessão e registrada em ata. 

 

5 – DA HOMOLOGAÇÃO 

 

5.1 A homologação desse processo será feita pelo ordenador de despesas, após recebimento do processo 

concluído pelo Pregoeiro. 

 

6 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

6.1. Uma vez notificada de que a SEMUS efetivará a contratação, a proponente vencedora deverá 

comparecer nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o termo de contrato, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.  

6.2. Uma vez contratada, deverá a proponente vencedora iniciar imediatamente a entrega dos produtos e 

materiais licitados, entregando-os de acordo com o especificado no Termo de Referência, e ainda: 

6.2.1. Responder pelos danos causados diretamente a SEMUS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo, quando da entrega dos produtos e materiais cotados , não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou o acompanhamento pela SEMUS; 

6.2.2. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for desde que praticada por seus 

empregados durante a entrega dos produtos e materiais; 

6.2.3. Zelar pela perfeita entrega dos produtos e materiais  contratados, devendo as falhas que porventura 

venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte quatro) horas, a contar da notificação; 

6.2.4. Entrega dos produtos e materiais dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância das 

normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

6.2.5. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos produtos e materiais, de modo a obter 

uma operação correta e eficaz; 

6.2.6. Entrega dos equipamentos de informática, materiais permanentes e de consumo de forma meticulosa e 

constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem; 

6.2.7. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste termo de referência; 

6.2.8. Manter durante o período de vigência do contrato um Preposto aceito pela SEMUS, para representá-la 

administrativamente sempre que for necessário; 

6.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente processo, salvo mediante prévia e 

expressa autorização da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

7. Uma vez decidida a contratação, a Secretaria obriga-se a: 

7.1. Convocar a licitante vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

convocação; 

7.2. Permitir acesso dos empregados da proponente vencedora às suas dependências para entrega de 

produtos e materiais referentes ao objeto, quando necessário; 

7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela proponente vencedora; 
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7.4. Assegurar-se da boa condição dos equipamentos de informática, materiais 

permanentes e de consumo, verificando sempre a sua qualidade; 

7.5. Fiscalizar, através do Chefe da Diretoria de Compras, o cumprimento das obrigações assumidas pela 

proponente vencedora, inclusive quanto à continuidade da entrega dos produtos e materiais que, ressalvados 

os casos de força maior, justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal, não deva ser interrompida; 

7.6. Emitir, por intermédio do fiscal de contrato, relatórios sobre os atos relativos à execução do contrato, 

em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos  produtos e materiais licitados , à 

exigência de condições estabelecidas neste edital e à proposta de aplicação de sanções; 

7.7. Efetuar o pagamento à proponente vencedora, de acordo com as condições estabelecidas neste termo de 

referência. 

 

8. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 

8.1 A vigência terá início a partir da assinatura do contrato até 31 de Dezembro de 2018. 

9 - DA RECISÃO CONTRATUAL 

9.1 O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 

8.666/93; 

b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) 

dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público; 

c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

 

 9.2 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura 

ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação 

judicial e/ou extrajudicial 

 

9.3 Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, 

desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam 

os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de 

reclamações ou indenização. 

 

10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

 

10.1. A despesa com a presente licitação correrá a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

ATENÇÃO BÁSICA  

10.301.0200.2.113  

3.3.90.30.00 – Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO  

 10.301.0200.2.108  

3.3.90.30.00 –Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 
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CENTRO DE APÓIO PSICOSSOCIAL – CAPS 

10.301.0212.2.121 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

CENTRO R DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST 

10.331.0002.2.131 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

VIGILANCIA SANITÁRIA 

10.304.0235.2.129 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

SAMU- SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA 

10.302.0210.2.123 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

10.305.0245.2.130 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  

10.122.0002.2.098  

3.3.90.30.00 –Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

10.301.0230.2.122 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF  

10.301.0200.2.106 

3.3.90.30.00 –Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

MELHOR EM CASA  

10.301.0203.2.118 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material  Permanente 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.0037.2.107  

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 
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PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

10.301.0203.2.117 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

10.301.0202.2.116 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

10.301.0200.2.114 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

              

11 – DO PAGAMENTO  

 11.1. O pagamento será efetuado mensalmente em moeda corrente, através de transferência Bancária, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto pelo setor competente da Nota Fiscal/Fatura apresentada, 

desde que os produtos estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não haja fator 

impeditivo imputável à licitante vencedora. 

11.2. A nota fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para emissão da 

respectiva Ordem Bancária.  

11.3. Sobre a fatura, incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que eventualmente vierem a ser 

aplicada. Sendo a licitante vencedora isenta ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa 

ou de contribuição social ou ainda optante do SIMPLES, deverá apresentar junto com a fatura, cópia do 

respectivo comprovante. 

12 – DAS PENALIDADES 

12.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada à 

multa de mora calculada sobre o valor proporcional ao bem integrante do respectivo item não entregue ou 

cumprido, sem prejuízo das demais sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, 

que será aplicada na forma seguinte: 

a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%; 

b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, calculada sobre o valor do bem em atraso, 

limitada ao máximo de 10%, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Legislativo.  

12.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a SEMEC 

poderá, garantida a prévia defesa da licitante vencedora no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções. 

a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessárias à regularização de 

faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério da SEMUS; 

b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor da nota de empenho; 

c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos. (artigo 

7°, Lei n° 10.520/2002) 
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12.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à Conta Única da 

Prefeitura Municipal, via depósito identificado, com código fornecido pela Diretoria de Finanças da 

Prefeitura Municipal, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação; 

 13.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada por ocasião 

do pagamento efetuado pelo SEMUS. 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. A participação nesse processo implica plena aceitação dos termos e condições deste Edital e seus 

anexos, bem como das normas administrativas vigentes; 

13.2. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que possa 

ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os proponentes; 

13.3. O Pregoeiro poderá, no interesse da SEMUS, relevar omissões puramente formais nas propostas 

apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 

13.4. As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pelo SEMUS, nos casos de força maior, 

devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa a licitante vencedora; 

13.5. São partes integrantes deste contrato: 
 

13.6. O Município de Conceição do Araguaia-PA reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a 

presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo as licitantes o direito 

de indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei; 

13.7. O Município reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova; 

13.8. O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que argüidas até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para abertura da Sessão do Certame no endereço: vereador virgolina coelho, Nº1145, 

São Luiz II CEP: 68540-000, Conceição do Araguaia-PA. 

13.9. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com o que reza a Lei nº 

10.520 de 17 de julho de 2002, os Decretos nºs 3.555/2000 e 3.693/2000 e, subsidiariamente, Lei 

Complementar nº 123/2006 e Lei 8.666/93 e suas alterações; 

13.10. É competente o foro da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da presente licitação. 

 

 
 

 

 

OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO 

Secretário Municipal de Saúde 

Portaria 0546/2017 
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ANEXO I I 

 

C R E D E N C I A M E N T O 

 

 

                     Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr.(a). 

____________________________________________________________, 

portador (a) da Cédula de Identidade com RG nº.________________________, 

CPF(MF) nº________________________ para participar do procedimento licitatório 

consistente no Pregão Presencial nº. 022/2018, podendo praticar todos os interesses 

da representada, inclusive os poderes de formular lances, negociar preços, interpor e 

desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

_______________ ______ de _______________ de  2018. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa e 

carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 

Pregão Presencial nº 022/2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 

formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 

terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno 

assim que solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira. 
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A N E X O III 

 

Descrição dos itens 

   Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta (modelo) 

 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 

CEP: 68.540-000. 

 

 

DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social: 

Nome Fantasia:  

Endereço:                                         

No. do CNPJ:                                        No. da Inscrição Estadual:                           No. da 

Inscrição Municipal: 

Telefone:                                                                                Fax:  

E-mail: 

Conta Bancária nº                     Banco:                     Agência: 

Nome para Contato:     Fone/Fax: 

 

 

Prezado Senhor, 

 

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS,   DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, E DEPARMANETOS 

VINCULADOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO., em conformidade com as 

especificações contidas no Processo Licitatório nº 2018000447, no Edital do Pregão Presencial 

nº 022/2018e seus Anexos, a qual integra este instrumento, independente de transcrição. 

  Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições 

contidas no EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018, bem como verificamos todas 

as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou 

documentos que dela fazem parte.  

  Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de 

qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões 

existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 

serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será 

considerado este último, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu 

objeto. 

 

RELAÇÃO DOS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE  SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA PREÇO 

UNITARIO 

PREÇO 

TOTAL 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       
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30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

 

         PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: _______________________ 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias). 

 

PRAZO DE FORNECIMENTO: Os materiais de Processamento de dados deverão ser 

fornecidos conforme termo de referência sendo observadas as exigências e informações do 

servidor municipal responsável, o disposto nas cláusulas da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

após a assinatura e publicação da mesma.  

 

Os materiais de Processamento de dados deverão ser entregues de imediato após a ordem de 

compras/serviços, podendo, este prazo, ser prorrogado por igual período, desde que 

analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação pela Administração. 

 

 A contratada ficará obrigada a trocar/substituir, reparar/corrigir, pelo prazo de até 24 (horas), 

às suas expensas os materiais de Processamento de dados caso venham a ser recusadas no 

ato de recebimento, sendo que este ato não importará sua aceitação, independentemente da 

aplicação das sanções cabíveis. 

 

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a 

acréscimos de qualquer natureza. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________  2018. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
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Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação de proposta referente 

ao Pregão Presencial nº 022/2018, não devendo conter na proposta o cabeçalho e rodapé do 

presente formulário. Especificar a marca do Veiculo dentre outras especificações e 

características necessárias.  OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ATO 

CONVOCATÓRIO ACERCA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA. Este anexo não terá 

obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta 

obrigatoriamente dentro do envelope n° 01 PROPOSTA DE PREÇO e o mesmo já esta 

identificado e endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 
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A N E X O I V 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento 

licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº. 022/2018, em cumprimento 

ao inciso XXXIII, do artigo 7º. Da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 

27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

_____________________,em _____ de _____________de  2018. 

Razão Social: ______________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa e 

carimbo do CNPJ 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 

Pregão Presencial nº 022/2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 

formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 

terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta 

obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já esta identificado e 

endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 
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A N E X O V 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

(Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu 

Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada 

INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

_____________________,em _____ de _____________de  2018. 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa e 

carimbo do CNPJ 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 

Pregão Presencial nº 022/2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 

formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 

terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta 

obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já esta identificado e 

endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 
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A N E X O V I 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A 

PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

Local e data 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018. 

 

Senhor Pregoeira: 

Pelo presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4º., inciso VII, da Lei nº. 

10.520/2002, de 17/07/2002, a empresa .................................(indicação da razão 

social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL 

(SRP) Nº. 022/2018, cujo objeto é .................................... 

 

 

....................................., ...... de ........................... de  2018. 

 

 

..................................................... 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 

Pregão Presencial nº 022/2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 

formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 

terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno 

assim que solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira. 
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A N E X O VII 

 

                                 DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO LICITANTE 

 

 

(Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu Diretor ou 

Responsável Legal, declara, que não existe em seu quadro de empregados, servidores 

públicos da contratante exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de 

decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

_____________________, em _____ de _____________de 2018. 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa e 

carimbo do CNPJ 

.  

 

 

 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 

Pregão Presencial nº 0ox/2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 

formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 

terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta 

obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já esta identificado e 

endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 

 

DECLARAMOS para fins de direito e participação do Pregão Presencial nº 

022/2018- SRP, na qualidade de proponente que: 

 

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e 

substituições dos materiais de Processamento de dados caso se façam necessárias;   

 

Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força 

Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais 

reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o 

fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante 

a vigência da Ata de Registro de Preços; 

 

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código 

de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser 

fornecido, bem como, ao Edital do Pregão Presencial nº 022/2018-SRP; 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________  2018. 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 

Pregão Presencial nº 022/2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 

formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 

terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno 

assim que solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira. 
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ANEXO IX   

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO) 

 

 

 

A empresa____________________________, inscrita no 

CNPJ:__________________________,para fins de participação no processo licitatório, Pregão 

na Forma Presencial nº______/ 2018, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS,   DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, E DEPARMANETOS 

VINCULADOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO., ser 

Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. 

 

 

_____________________, ____/____/____  

Local, data 

___________________________________ 

assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 

Pregão Presencial nº 022/2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 

formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 

terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno 

assim que solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira. 

 

 

 

 

Obs: para fins de comprovação/validação dos termos da presente declaração, o 

licitante deverá anexar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA ou documento 

equivalente, emitida pela Junta Comercial do Estado, domicilia ou sede do 

licitante, ou outra na forma da Lei. 
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ANEXO X 

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

1 - DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: EST: 

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 

CEP: TEL (XX) FAX (XX) 

E-MAIL:  

BANCO : AG: C/C: 

NOME P/CONTATO: 

 

2 – DADOS PARA ASSINATURA DA ATA REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO.  

NOME: 

QUALIFICAÇÃO: (nacionalidade, naturalidade, profissão, estado civil, endereço 

residencial, n° do documento de identidade, n° do CPF, e-mail, telefone) 

Na qualidade de: (Representante legal ou procurador)  

 

1) Tratando-se de representante legal será observado o ESTATUTO SOCIAL, contrato 

social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura, constante dos documentos de habilitação já existentes 

no processo;  

2) Tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURAÇÃO pública ou particular com 

firma reconhecida do qual constem poderes para praticar todos os atos pertinentes para 

formalização do contrato, acompanhado do correspondente documento que comprove 

os poderes do mandante para a outorga, se o mesmo não estiver constando do 

processo.  

3) Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 022/2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé 

do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida 

proponente. Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, 

aja visto que o mesmo deve esta obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA 

HABILITAÇÃO e o mesmo já está identificado e endereçado ao contratante conforme 

item 3 do edital. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0x/2018 
Processo Licitatório Nº 2018000447 

Anexo XI 
 
 
Processo Licitatório Nº  2018000447 
Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº  00x/2018– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
Tipo: Menor Preço Por Item. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS  DE PROCESSAMENTO DE DADOS,   DESTINADOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA, E DEPARMANETOS VINCULADOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM 

ANEXO.. 
  
O Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, à Rua Frei Antônio sala, nº 255, CEP 68.540-000 

- Bairro Centro, Conceição do Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.453.467/0001-90, doravante 

denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretaria, Sra. Marcela Rodrigues dos Santos, 

brasileira, Casada, CPF 795.518.822-53 e RG 438.639 SSP \PA, residente na Rua 30 maio, n° 1287 – Setor 

universitário - Conceição do Araguaia – PA 

 
 
DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 
26.XXX.34X/0001-XX, inscrição estadual n° 10.XXX.970-1, inscrição Municipal n°  XXX.00X.8XX.1,  com sede à Av. 
XXXXX AXXXXX  s/n, Quadra 2X Lote XX, Sala X XXX, Jardim XXXXXXXX / CEP: 7X.9XX-XXX / XXXXXXXXX de 
XXXXXXX – XO, Fone: (6X)3XXX-2XX9/3XX3-2XX8, email:                 neste ato representada por seu representante 
legal o Sr. XXXXX XXXXXXX de XXXXXXXX XXXXX, brasileiro, solteiro, representante comercial, portador do 
CPF nº 0XX.XX3.58X-42 e Registro Geral nº 8XX.2XX SSP-PA, residente e domiciliado à Rua BXXXXXXXXo 
MXXXXX, n. 1985, Setor XXXXX / PXXXXXX do XXXXXXXXX – XO. 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 
08.XXX.9XX/000X-XX, inscrição estadual n° 1X.XXX.9XX-9, com sede à Esq. c/Rua XXXXXXXXX, Qd. XX, Lt. 
XXXXXXXXXXX n° 3XX St. RXXXXXXXXXl PeXXXXXXXX, CEP: 74.4XX-7XX, Fone:(6X)3XXX-4XXX, e-mail:                                                             
, GXXXXXX - XO, neste ato representada por seu representante legal o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
brasileiro, casado, representante comercial, portador do CPF nº 3XX.3XX.9XX-3X e Registro Geral nº 2X.XXX.1 
SSP/XA, residente e domiciliado à Setor XXXXX / PXXXXXXXXXXXXXXXXXX – TX. 
 
                 

              As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das 
normas: Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2018, da 
Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais 
normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento 
Convocatório do Pregão Presencial nº 00x/2018- SRP e seus anexos: 
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                      FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00x/2018-SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA 

FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE PROCESSAMENTO 

DE DADOS,   DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, E DEPARMANETOS 

VINCULADOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO., visando atender as 
necessidades do órgão gerenciador, do Município de Conceição do Araguaia - PA, em conformidade com as 
especificações contidas no Processo Licitatório nº 2018000447, oriundo da Secretaria Municipal de  SAÚDE, e no 
Edital do Pregão Presencial Nº 00x/2018 - SRP e seus respectivos Anexos, conforme condições, especificações e 
PREÇOS REGISTRADOS da respectiva proposta apresentada, classificada, aceita/negociada no certame do 
Pregão Presencial Nº 022/2018realizado em xx/xx/2018, conforme ata de sessão, conforme as cláusulas e 
condições que seguem: 
 

 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
A  presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº 022/2018-SRP, na 

forma da Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação 

do Órgão Gerenciador através do seu Gestor, conforme Termo de Homologação de xx/0x/2018, tudo 

constante no Processo Licitatório nº 2018000447, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro 

de Preços com força de Instrumento Contratual. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, EVENTUAL E 

PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE PROCESSAMENTO DE DADOS,   

DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, E DEPARMANETOS VINCULADOS CONFORME 

TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, em conformidade com as especificações contidas no Processo 
Licitatório nº 2018000447 no Edital do Pregão Presencial nº 00x/2018-SRP e seus Anexos. 
 
1.1 A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do 

Edital e da Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, sócio administrador ou 

procurador da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração pública ou 
contrato social, acompanhados de cédula de identidade.   

 
2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de ate 05 (cinco) dias úteis contados do 

recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do 
término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.  

 
2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela 

será excluída. 
 
2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 2.2 ou havendo recusa em fazê-lo, a 

Administração aplicará as penalidades cabíveis. 
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2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da 
data da sua assinatura e validada para aquisição a partir data da publicação de seu extrato.  

 
2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 00x/2018-SRP, terá seu extrato publicado 

Diário Oficial dos Municípios (FAMEP), (quando necessário, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será 
disponibilizada na Secretaria Municipal de  SAÚDE durante sua vigência), conforme Art. 14 da 7.892/2013. 

 
2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo 

de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão superiores 

aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL,  DAS CONDIÇÕES, FISCALIZAÇÃO  DO FORNECIMENTO  DO 

OBJETO. 
 
3.1 Os materiais de Processamento de dados de rede de baixa tensão serão solicitados conforme a necessidade 

dos órgãos participante desta ata de registro de preços, mediante a assinatura e publicação do extrato desta 
Ata de Registro de Preços, no prazo imediato, mediante apresentação de requisição/solicitação de compras 
devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor público municipal competente.  

 
3.2 Os materiais de Processamento de dados de rede de baixa tensão, objeto desta Licitação, deverão ser 

fornecidos conforme às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos 
competentes de controle de qualidade - ABNT, INMETRO e etc. - atentando-se o proponente, principalmente 
para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e outras 
editadas pelo órgão gerenciador desta Ata.  

 
3.3 Os serviços e/ou peças deverão ser fornecidos a partir da assinatura e publicação do extrato da  Ata de 

Registro de Preços até findar a vigência da mesma ou termino do quantitativo estimado. 
 
3.4 O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas Ata de Registro de Preços, 

bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão e Termo de Referência, e ainda 
conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93. 

 
3.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências do depósito do 
Almoxarifado dos Órgãos é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo os 
Órgãos responsáveis pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;  
 
3.6. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela Seção de Almoxarifado, após conferência 
do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no 
conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado;  
 
3.7 Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;  
 
3.8.  Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será verificada, 
pela Seção de Almoxarifado dos Órgãos, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações 
contidas no edital da licitação;  
 
3.9. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da 
CONTRATADA, em no máximo 02 (dois) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. 
Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante 
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em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da 
licitação definitivamente recebido e aceito;  
 
3.10. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do 
material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, 
quando da utilização desse material;  
 
3.11. O prazo de entrega dos produtos devera ser entregue de imediato conforme a necessidade do órgão 
solicitante, contados a partir da comprovação do recebimento da nota de empenho; 
  
3.12 O servidor responsável designado como representante do gerenciador desta ATA, para o acompanhamento 
e fiscalização do Contrato será designando por cada gestor da pasta, através de portaria.  
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
4.1 A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será emitida assim que seja entregue a nota de 

empenho referente ao total dos itens solicitado pela SEGEPLAN, juntamente com as Requisições de 
Fornecimento emitidas pela respectiva Secretaria responsável pelo pedido, devidamente assinada por 
servidor público municipal identificado e autorizado para tal, e que será conferida e atestada pelo Secretário 
responsável pela pasta Órgãos gerenciador. 

 
4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente aos materiais de Processamento de dados de rede de 

baixa tensão solicitada e devidamente fornecida será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, 
acompanhada da(s) respectiva(s) Requisição (ões) dos Materiais (s), desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela licitante fornecedora. 

 
4.2.1 As notas fiscais a deverão ser emitidas nominalmente para o órgão que solicitou conforme o montante dos 

quantitativos totais das respectivas requisições/solicitações dos materiais de Processamento de dados de 
rede de baixa tensão referente ao montante solicitado. 

 
4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser 
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 

 
4.4 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com a apresentação dos documentos de 
comprovação de Regularidade Fiscal ITEM 5.2 DO EDITAL, constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 
8.666/93, e conforme atualizações legais.  
 
4.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº 

do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos materiais de Processamento de dadosde rede de baixa 
tensão e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 

8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.  
 
5.2 Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de 

restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressa 
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do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas às disposições contidas na 
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
5.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com os preços registrados nesta ata. 
 
5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 

 
5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 
 

5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pelo departamento de compras dos órgãos participantes de Conceição do Araguaia, 
por intermédio do órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços. 

 
5.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 

o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
c) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; 

d) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 

5.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor: 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; ou 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;  
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 2002. 
 
 

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 

 
6.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos das dotações 

orçamentárias afetas aos órgãos participantes órgão gerenciador desta licitação no âmbito Municipal de 
Conceição do Araguaia, conforme o Processo Licitatório nº 2018000447. 
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ATENÇÃO BÁSICA  

10.301.0200.2.113  

3.3.90.30.00 – Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO  

 10.301.0200.2.108  

3.3.90.30.00 –Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

CENTRO DE APÓIO PSICOSSOCIAL – CAPS 

10.301.0212.2.121 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

CENTRO R DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST 

10.331.0002.2.131 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

VIGILANCIA SANITÁRIA 

10.304.0235.2.129 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

SAMU- SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA 

10.302.0210.2.123 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

10.305.0245.2.130 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  

10.122.0002.2.098  

3.3.90.30.00 –Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

10.301.0230.2.122 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF  

10.301.0200.2.106 

3.3.90.30.00 –Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 
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MELHOR EM CASA  

10.301.0203.2.118 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material  Permanente 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.0037.2.107  

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

10.301.0203.2.117 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

 

PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

10.301.0202.2.116 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

10.301.0200.2.114 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material Permanente 

              

 
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
7.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações: 
7.1 Da Fornecedora/Beneficiária: 

a) Fornecer com pontualidade os materiais de Processamento de dados de rede de baixa tensão solicitados 
conforme solicitação/requisição dos materiais de Processamento de dados de rede de baixa tensão 
emitida pela Secretaria/Órgão Participante devidamente assinada por servidor competente para tal; 

b) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos materiais de Processamento de 
dados de rede de baixa tensão , objeto desta Ata; 

d) Entregar os produtos/materiais contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, 
nas embalagens originais, sem indícios de avarias ou violação.  

e) Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete; 
f) Substituir, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, no prazo de garantia, qualquer  produtos/materiais  
defeituoso que houver fornecido;  
g) Entregar os produtos/materiais acompanhados de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – 
DANFE quando for o caso; 
h) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 
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i) Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual 
substituto), fornecendo número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se 
reportar quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional.  
 
j) Responsabilizar-se, com a transportadora, pela movimentação dos produtos/materiais até as 

dependências do depósito do Almoxarifado dos órgãos, não sendo o órgão responsável pelo 
fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 

k) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente Ata; 
l) Comunicar à Administração modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se 

considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata ; 
 
7.2  Do Órgão Gerenciador:  

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não 
haja impedimento legal para o fato; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, nos termos do art.65 da Lei nº 
8.666/93; 

c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento desta Ata; 

d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço; 
g) Arcar com as despesas de publicação dos extratos desta Ata; 
h) Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para os fins previstos nesta 

Ata; 
i) Emitir requisição dos materiais de Processamento de dados de rede de baixa tensão solicitados para 

entrega. 
 
7.3 Dos Órgãos Participantes 

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não 
haja impedimento legal para o fato; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, nos termos do art.65 da Lei nº 
8.666/93; 

c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento desta Ata; 

d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço; 
g) Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 

cumprimento de suas disposições. 
h) Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito: 

 

8.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo 

administrativo com ampla defesa, quando: 
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a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços; 

b) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 

c) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no 

mercado; 
f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração; 
g) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa 

detentora; 
h) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa 

detentora; 
 

8.4.2 Pela Detentora quando: 
a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior; 
b) A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido de 

fornecimento pela contratante. 
 

8.5 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro de Preços enseja a rescisão da 

mesma, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as 

previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida à conveniência 

administrativa. 

 

8.6 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer 

tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à Contratada, por motivo de interesse público e demais 

hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da 

legislação pertinente. 

 

8.6.1 Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza. 

 

8.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por 

correspondência com Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem 

ao Registro de Preços; 

 

8.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por 

publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 

publicação. 

 
CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

 
 
9.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração Publica que 

não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da 
empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas 
municipais pertinente e demais normas em vigor e respectivas atualizações. 
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9.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando desejarem 
fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão.  

 
9.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes desta ata, assumidas com o órgão gerenciador.  

 
9.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não poderão 

exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
nesta Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 
9.5 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

 
9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.  
 
9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 
9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação da contratação e da 

Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
10.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a Detentora/Contratada às 

penalidades seguintes: 
 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta, pelo prazo de até 2 
(dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, 
para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será 
proferido por qualquer gestor dos órgãos participante desta ATA, mediante publicação no Diário Oficial 
do Estado. 

 
10.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá em multa de mora de até 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração, excluída, quando for o caso, a 
parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal. 

 
10.3 Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as 
seguintes sanções: 
 

e. ADVERTENCIA por escrito; 
 

f. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte contratual não 
cumprida a juízo da Administração; 
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10.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo 

administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado 
causa. 

 
10.5 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis. 
 
10.6 A licitante vencedora será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer 

no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o 
seu valor será deduzido das faturas remanescentes. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
11.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o  Secretaria Mun. de  SAÚDE. 
 
11.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de 

todos os atos de controle e Administração da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais 
pertinentes, as seguintes obrigações: 

a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as 
especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 

b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 

c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins 
de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 
com aqueles registrados na ata. 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 
f) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 

com aqueles registrados na ata. 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em 

fornecer o material a outro(s) órgão da administração Pública que externem a intenção de utilizar a 
presente Ata. 

h) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro 
dos prazos e condições estabelecidas no contrato; 

i) Efetuar o pagamento dos materiais de Processamento de dados de rede de baixa tensão entregues 
nas condições estabelecidas neste Edital; 

j) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais de Processamento de dados de rede de baixa tensão 
entregues em desacordo com as respectivas especificações; 

k) O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela perfeita execução da Ata de 
Registro de Preços, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, 
se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES ESTIMADAS PELO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 
LOTE 01 – PROCESSO: 2018000447 Pregão Presencial 00x/2018 ATA de Registro de Preço 0x/2018 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DO PRODUTO  MARCA  QTDE  UNIDADE  EMPRESA VENCEDORA  CNPJ  
MENOR 
LANCE 

UNITÁRIO  

VALOR 
TOTAL DO 

LANCE  

1         

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
mailto:licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 
CEP: 68.540-000       Conceição do Araguaia-PA 

                                        CNPJ: 05.070.404/0001-75 
 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br                                     

licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com 

 

  
  

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

 
Total registrado em favor da empresa  R$   
Total registrado em favor da empresa  R$    
Total registrado em favor da empresa  R$     

                            Total da ATA de Registro de Preço  
 

R$    

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 

10.520, de 17.07.2002, no Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei 

Complementar n.º 147/2014, normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 

21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital 

do Pregão Presencial nº 00x/2018-SRP e Processo Licitatório nº 2018000447. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

 
14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da 

Comarca de Conceição do Araguaia - PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas 
testemunhas, para que produza os efeitos legais. 

 
Secretaria Municipal de  Saúde, aos XXXXX dias do mês de XXXXXXXX de 2018.  
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                                Secretaria Municipal de  Saúde 

Marcela Rodrigues dos Santos 
CONTRATANTE/ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hxxxxxxxxxxxx EIRELI - ME 

Sr. Pxxxx xxxxxxx de xxxxxxxxx Primo 
CONTRATADA 

 
                   

 
Dccccccccccccccccccccccccccccccc 

 Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LTDA  
Sr. Axxxxxx Mxxxxxx de Lxxxx 

CONTRATADA 
 
 
 

Rxxxxxxxxx Hxxxxxxxxx LTDA - ME 
Sr. Fxxxxxxxx Fxxxx Mxxxxxxx 

CONTRATADA 
 

 

 
 

 

Testemunhas: 
 
1. CPF: 

 
 
2. 

 
CPF: 
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RECIBO DE ENTREGA DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018 

 

Recebi (emos) da Secretaria  Municipal de  Saúde de Conceição do Araguaia - 

PA o edital da Licitação na modalidade de PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL expedida dia 28 

de MAIO de 2018 contendo a especificação inerente ao objeto da mesma, para ser devolvida 

a unidade administrativa referida até o dia 15 de JUNHO de 2018 às 08h:30m devidamente 

preenchida com os valores unitários e total, bem como o prazo de validade da proposta, o 

prazo de pagamento e o prazo de entrega.  

 

Estamos cientes que o não comparecimento na data, hora e local do certame, 

configurará o meu manifesto desinteresse. 

 

Declaro(amos) que estou(amos) ciente(s) dos critérios de julgamento das 

propostas bem como de todos os meus direitos e deveres como licitante. 

 

 

 

................................................... , ........... de .............................. de ..................... 

 

 

                                                                                                                                         

 

Assinatura do Interessado 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

      

 

                                                                                                Carimbo CNPJ 

Interessado:  

Endereço: 

CNPJ(MF): 

E-mail: 
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