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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
CNPJ N: 16.434.292/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO PP-010-2021-SRP
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA – BA
AVISO – PP - 010/2021.
Torna-se público que no dia 08/11/2021, às 09h00 min. Fará realizar o PREGÃO PRESENCIAL nº 010-2021, objetivando
o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE
APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APUAREMABAHIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. Demais atos pertinentes a este certame serão publicados em diário próprio
(www.apuarema.ba.io.org.br).
Helenildo Martins Santos, Presidente COPEL.
Apuarema/BA, 20 de outubro de 2021.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-115-2021
AVISO

A Prefeitura Municipal de Apuarema/BA, através do Presidente da Copel – Comissão
Permanente de Licitação, torna público aos interessados e a quem possa interessar que será
realizada a Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por LOTE, nos
termos da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a
Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº. 121/2021 e Decreto Nº
122/2021 Tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DA CESTA
BÁSICA DO MUNICÍPIO DE APUAREMA-BA. Conforme Processo Administrativo sob o
nº. PA-115-2021. Data para cadastro de proposta: a partir do dia 01 de novembro de 2021,
às 09:00h. Data para abertura de propostas e início da sessão de disputa: a partir das 05 de
novembro de 2021, às 14:00h. Horário de Brasília – DF, local ENDEREÇO ELETRÔNICO:
www.licitacoes-e.com.br. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição
dos interessados no site supracitado, e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações
da Prefeitura Municipal de Apuarema - BA, sito à Rua Jorge Souza Neto, S/N – Centro, de
Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 08h30min às 12h00min,
e através do Diário Próprio (www.apuarema.ba.io.gov.br) link: licitações, pregões eletrônicos.
Para maiores informações através do telefone (73) 3276-1182.

Apuarema/BA, 20 de outubro de 2021.

__________________________________
Helenildo Martins Santos
Presidente da Copel
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-016-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-115-2021
1. O MUNICÍPIO DE APUAREMA-BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação - Copel, designado pelo Decreto nº 242/2021 de 01 de junho de
2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local
indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por
LOTE, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2. REGÊNCIA LEGAL.
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n.º 10.520/02 e
8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações, Decretos Federal nº 10.024/2019
e 3555/2000, no que for pertinente bem como Decreto Municipal nº. 121/2021 e Decreto
Nº 122/2021, ambos de 05 de janeiro de 2021.
3. UNIDADE INTERESSADA.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
4. MODALIDADE.
Pregão eletrônico Nº. PE-016-2021-SRP.
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nº. PA-115-2021.
6. TIPO DE LICITAÇÃO.
Menor preço por Lote – Sistema de Registro de Preços – SRP.
7. Modo de disputa:
Aberto e fechado
8. LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO.
DATA: 05 de novembro de 2021.
HORA: 14:00 h (Horário de Brasília).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITAÇÕES - E / BANCO DO BRASIL: 902.739
9. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
UNIDADE: XXXXXXXX
Projeto/Atividade.: XXXXXXX
Elemento de Despesa: XXXXXXXXX
Fonte de Recurso.:XXXX
10. ESCLARECIMENTOS
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Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Presidente e sua equipe
de apoio, na sede da Prefeitura Municipal de APUAREMA-Bahia, situada à Rua Jorge Souza
Neto, S/n, centro – Apuarema – Ba, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo Telefone (73) 32761182, bem como por consulta ao Diário Oficial municipal: www.apuarema.ba.gov.br, site do
sistema de compras do Banco do Brasil www.licitacoes-e.copm.br. e-mail.:
licitacao@apuarema.ba.gov.br. Informamos que todos os atos deste Certame, serão
publicados no Diário Oficial do Município, conforme endereço acima citado.
I - OBJETO
A presente licitação tem como REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DA CESTA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE
APUAREMA-BA.

1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no
Modelo de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último.
II - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio
www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste
edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no item
“HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não poderão participar deste Pregão:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão.
b) Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com
pessoal, previstos na Lei Complementar nº. 101/00;
c) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
d) Empresas impedidas de licitar ou contratar, na forma do (art. 7º da Lei nº 10.520/02),
ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a
Administração (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
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e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores
mandatários de cargo eletivo no âmbito municipal (cfr. art. 54, II da Constituição);
g) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
h) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei
nº 8.666/93.
2.5. Fica autorizada a participação de empresas que se encontrem em recuperação judicial
mediante a apresentação do plano de recuperação já homologado e em vigor, apto a comprovar
sua viabilidade econômico-financeira.
2.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
3.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados,
será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus art. 42 a 49.
3.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-seá nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
3.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar
nº 123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão
apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
Complementar.
3.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada
ao sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
3.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só
deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio
ou fraude no procedimento.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XK2XML+NFR7VDHDDQ25HFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Apuarema

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
7 - Ano - Nº 2278

IV - CREDENCIAMENTO
4.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informarse a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua
correta utilização.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes
ao Pregão na forma eletrônica.
4.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Apuarema a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento
do Cadastro de Fornecedores do Município de Apuarema.
4.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
V- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
5.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar, o ato convocatório do pregão. As impugnações deverão ser
protocoladas no setor de licitações deste Município, presencialmente ou pelo e-mail, acima
mencionado.
5.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
5.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente pelos meios indicados no edital.
5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XK2XML+NFR7VDHDDQ25HFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
8 - Ano - Nº 2278

Apuarema

VI – PROPOSTA
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, devendo informar o valor da proposta por meio do sistema eletrônico até a
data e hora marcadas para abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
argumento não previsto em lei.
6.3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.4. O critério de julgamento será o de Menor Preço por Lote, será realizada com análise dos
preços unitários ofertados para cada item em relação ao orçamento estimado pelo Município.
6.5. O licitante deverá apresentar a proposta de preços definitiva de forma detalhada, indicando,
prazos de validade, prazo de entrega, bem como os valores unitários e o total.
6.6. Para fins de cadastro e de lances no sistema eletrônico, o valor a ser considerado
será o preço por Lote.
6.7. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.8. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
6.9. Não será permitida previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento
na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que
assim o fizer.
6.10. O licitante deverá anexar planilha de proposta inicial a qual servirá de base para fins de
reajuste dos preços inicialmente propostos, sob pena de desclassificação.
6.11. Prazo de execução contratual será de 12(doze) meses a contar da assinatura do contrato.
6.12. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
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VII – DA HABILITAÇÃO
Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Em se tratando de empresa individual, o Registro Comercial;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
e) Em se tratando de sociedades comerciais ato constitutivo em vigor, devidamente
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
f) Alvará de Funcionamento expedido pelo Órgão Competente na sede do Licitante em
plena validade.
g) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial, que comprove a condição de microempresas e empresas de
pequeno porte;
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
7.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
1, Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual;
1.1.1. Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.

7.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;
b) Comprovante de Inscrição no Cadastro no cadastro de contribuinte municipal ou
estadual, da sede da licitante, relativo ao objeto licitado;
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c) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a qual
pode ser obtida no site http://www.tst.jus.br/certidao.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
h) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
i) Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresas e empresas de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta, apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
7.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
7.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor,
ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias
contados da data da abertura da sessão pública.
7.6. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da
LC nº 123/06).
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7.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
7.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do item
“REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
7.9. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Para fins de comprovação da capacidade técnica, a licitante deverá comprovar aptidão
para o Desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo
de Referência, por meio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa
licitante desempenhou ou desempenha fornecimento de materiais compatíveis com o
objeto desta contratação.
b) Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos cópias de contratos,
registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos, mediante diligência do
Pregoeiro.

7.10. O licitante deverá declarar:
a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências deste Edital;
b) que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99,
preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
c) que a proposta foi elaborada de forma independente, preferencialmente, conforme
Modelo sugerido pelo Edital;
d) o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06, preferencialmente, conforme Modelo sugerido
pelo Edital.
7.11. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista
neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
7.11.1. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
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7.11.2. Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade explícita
serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de suas
emissões.
7.12. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei
nº 10.520/02.
7.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão
sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
d) Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou
por membro da Comissão de Licitação do Município de Apuarema.
7.14. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será
declarado habilitado.
7.12. Os documentos de habilitação exigidos neste edital deverão ser anexados até a data
limite para recebimento das propostas junto ao sistema eletrônico, conforme regramento
contido no Decreto Federal nº.10.024/2019 e Decreto Municipal Nº 121/2021, de 05 de janeiro
de 2021, sob pena de inabilitação, não sendo aceitos outros tipos de protocolos, links ou
quaisquer outras formas de apresentação dos mesmos.
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato
ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do
preço; e
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b) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública.
c) O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as
regras de desempate do item “REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado
tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
d) O direito de preferência previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE” deverá ser recalculado levando-se em
consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
e) Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-seá, normalmente, nos termos da ITEM “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”;
f) Finalizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP
ou equiparado, será realizada a negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”;
g) Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo
prazo recursal, nos termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com
as demais fases previstas neste Edital.
9.2. A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema eletrônico.

X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo
que somente estas participarão da fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances
de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo
sistema.
11.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
no sistema.
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11.4.Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
§ 1º A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
§ 2ºEncerrado o prazo previsto no item § 1º, o sistema abrirá oportunidade para que a licitante
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
§ 3ºNão havendo pelo menos três ofertas nas condições definida no item § 2º, poderão os
licitantes dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo
§ 4º Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida, haverá o reinício
da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
11.5. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
11.6. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização
de eventual diligência.
11.7. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local
onde será dado prosseguimento à sessão pública.
XII - DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
12.2. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e reiniciada somente decorridas vinte e
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no “chat” do
sítio www.licitacoes-e.com.br.
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XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar
a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes
providências:
a) A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser
convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação,
sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06).
b) A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e
atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o
objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
c) Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior,
serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados
na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
d) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance
mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
e) O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da
negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”.
f) Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores
constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar
melhor oferta.
g) Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de
empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº
123/06).
h) O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais
propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada
preferência sucessivamente, aos bens/serviços:
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a) Produzidos no País;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.
XV - NEGOCIAÇÃO
15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para
que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
16.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de
possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às
especificações do produto, marca e modelo e compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para a contratação.
16.2. Análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha constante na Proposta de Preço, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.
16.2.1 as licitantes optantes pelo simples nacional deverão apresentar faturamento bruto dos
ultimos 12 meses, para verificação das aliquotas efetivas de tributação.
16.2.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
a) não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
b) contenha vício insanável ou ilegalidade;
c) não apresente as especificações técnicas exigidas pelo edital e Termo de
Referência;
d) apresentar preço final global, superior aos preços máximos fixados pelo município
através da planilha de formação e composição de custos unitários (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
e) for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
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preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
16.3. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Secretaria Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para
orientar sua decisão.
16.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
16.5. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias,
o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
16.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
16.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
16.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor
16.12. O critério de julgamento será o de menor valor por LOTE.
16.13. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
16.14. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
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XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
17.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações
do produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame
da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Certidão Negativa de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade da empresa e dos sócios.
c) Certidão negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da
União) da licitante e dos sócios.
17.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12
da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o
licitante inabilitado.
17.4. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará do
respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem sido
previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
17.5. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma
prevista no item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
17.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de
08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das causas
referidas no ato de inabilitação.
XVIII - ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido pelo Anexo
II, os Demonstrativo de Formação de Preços ajustado ao lance final do licitante vencedor,
inclusive quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser remetidos digitalizados
via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro.
18.2. A proposta, os Demonstrativo de Formação de Preços, os documentos de habilitação e
os anexos remetidos poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada por cartório
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competente, onde deverão ser encaminhados no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da
solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de
Apuarema, situada à Rua Jorge Souza Neto, s/n, centro – Apuarema – Ba, em envelope
fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações do Município de Apuarema,
Bahia, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da empresa.
XIX - RECURSOS
19.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 2 HORAS durante o qual,
qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema
eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
19.2. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do
prazo, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também
via sistema, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
19.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item 19.1),
no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
19.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do
recurso.
19.5. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;
b) Motivadamente, reconsiderar a decisão;
c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
19.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.
20.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
20.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para
assinar o contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
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XXI – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.1.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados
para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da convocação, procederem à
assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade,
terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
21.2.
O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante
o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo órgão gerenciador.
21.3.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo
estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou
no presente instrumento convocatório.
21.4.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado.
21.5.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais
condições.
21.6.
Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar
os bens com preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de
classificação baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá
ser observada para fins de eventual contratação.
21.7.
No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm
as mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas
durante toda a vigência da ata.
21.8.
Constatada a irregularidade, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente ou em qualquer outra hipótese de cancelamento
do registro prevista neste instrumento, a Prefeitura Municipal poderá convocar o licitante
subsequente na ordem de classificação para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
21.9.
Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as
seguintes condições:
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21.10.
Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens
com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
21.11.
O registro a que se refere item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata.
XXII - DA VIGÊNCIA DA ATA
22.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
XXIII - DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
23.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor
obedecerão o quanto previsto neste intrumento, conforme Ata de Registro de Preços anexa ao
Edital.
XXIV – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
24.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de (a) instrumento contratual; b) nota de empenho de despesa; c)
autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
24.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação,
no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato, conforme for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
24.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
24.4. Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal realizará consulta
da regularidade fiscal, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e do
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, para
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das
condições de habilitação.
24.5. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.
24.6. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
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24.7. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
24.8. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo dando ciência à
Administração.
XXV – PAGAMENTO
25.1. O pagamento será efetuado mediante Processos de Pagamentos com as devidas
Notas Fiscais, com suas respectivas certidões referentes à regularidade fiscal atualizadas,
atestadas e visadas pela Diretoria de Compras desta Prefeitura, comprovando a realização
da aquisição dos produtos, e será materializado através de crédito em conta corrente, no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação dos documentos aqui
explicitados.
25.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de
título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos
decorrentes.
25.3. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação
de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
25.4. Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
25.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
25.6. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.
25.7. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla
defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
25.8. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
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25.9. A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal
de acordo com as normas vigentes, para pagamento do objeto desta licitação.
XXVI - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
26.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto,
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante
não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do objeto mencionado no
Contrato.
26.2. Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo constante no instrumento de
Contrato e a conferência será efetuado pela Unidade Administrativa solicitante, que, depois de
verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de
recebimento definitivo.
26.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
XXVII - PENALIDADES
27.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
a)
não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b)

não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

c)

apresentar documentação falsa;

d)

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

e)

ensejar o retardamento da execução do objeto;

f)

não mantiver a proposta;

g)

cometer fraude fiscal;
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comportar-se de modo inidôneo;

27.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
27.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
a. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
às seguintes sanções:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
ii. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
iii. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
iv. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco
anos;
b. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
c. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
d. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
e. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
f. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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27.4. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
a) Advertência por escrito;
b)Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de
30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
c)Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
d)Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração;
e)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes;
27.5. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito em caso de inexecução parcial, multa compensatória de
0,03% sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 10% (vinte por cento).
b) Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 10% (vinte por cento)
sobre o valor do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração;
d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes;
27.6. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
27.7. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro de
Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de
multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das
demais cominações legais.
27.8. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
a)Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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b)Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c)Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
27.9. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são
inerentes.
27.10. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente
devidos pela Administração.
XXVIII - RESCISÃO CONTRATUAL
28.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
28.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
28.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º
8.666/93 não cabe a Contratado direito a qualquer indenização.
28.4. O Contrato poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Processo
Licitatório;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, por um dos motivos
elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
XXIV - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
29.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
XXX – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
30.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação,
no todo ou em parte, sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.
XXXI - DISPOSIÇÕES GERAIS
31.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
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reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
31.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
31.3. É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da
proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato
motivado do Pregoeiro.
31.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
31.5. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
31.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
31.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Jequié, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
31.8. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em
vigor, considerando as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, bem como o
Decreto 121/2021, de 05 de janeiro de 2021.
XXXII – ANEXOS
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de proposta de preços e composição de custos;
ANEXO III - Minuta do Contrato;
ANEXO IV - Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação;
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
ANEXO VIII - Ata de Registro de Preços.
Apuarema – Ba, 20 de outubro de 2021.
__________________________________
Helenildo Martins Santos
Presidente da Copel
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE-016-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA-115-2021
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I
1. OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DA CESTA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE
APUAREM-BA.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Visando a garantia do acesso a alimentação direito garantido na Constituição federal às
pessoas que se encontram em grau de insuficiência financeira, faz-se necessário a aquisição
dos gêneros alimentícios, para oferta às famílias acompanhadas pelos serviços de assistência
social do Município de Apuarema- Bahia. Sendo assim, em atendimento aos ditames legais,
faz-se necessário a contratação.
3. VALOR GLOBAL ESTIMADO
R$ 57.750,00 (Cinquenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais)
4. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES:
LOTE ÚNICO
ITEM

Descrição
1 AÇÚCAR, cristalizado, sacarose de
cana-de-açúcar, na cor branca 01 kg.
2 ARROZ, branco, tipo 1. Embalagem
contendo 01 kg.
3 BISCOITO, tipo cream cracker.
Embalagem com 400 gr.
4 CAFÉ, solúvel em pó, torrado e moído,
empacotado automaticamente (sem
contato manual). Embalagem com 250 g.

UND

QUANT.

KG

1200

KG.

1200

CX.

600

PCT

1200

VALOR
UNIT.
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5 FARINHA DE MANDIOCA, grupo seca,
subgrupo fina, tipo 1. Embalagem
contendo 01 Kg.
6 FEIJÃO, carioquinha, tipo 1. Embalagem
contendo 01 kg.

KG.

600

KG.

1200

7 FUBÁ DE MILHO. Embalagem 500g.

PCT

600

8 LEITE EM PÓ INTEGRAL. Embalagem
com 400 gr.

PCT

1200

9 MACARRÃO, tipo espaguete, a base de
farinha, com ovos. Embalagem com 500
g.
10 MARGARINA VEGETAL. Embalagem
com 500 g.

PCT

600

UND

600

CX.

600

12 PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA,
cor escura. Embalagem: pacote com 500
g.
13 SAL REFINADO, iodado, para consumo
doméstico, embalagem, contendo 01 kg.

PCT.

600

KG.

600

14 VINAGRE DE ÁLCOOL. Embalagem
contendo 500 ml.

UND

600

11 ÓLEO DE SOJA, comestível, origem
100% vegetal, feito a partir do grão da
soja. Embalagem contendo 900 ml.

TOTAL

4.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
4.2. Os produtos objeto deste instrumento serão fornecidos parceladamente, com início a
partir da assinatura contratual de acordo as necessidades / solicitações do contratante.
Observado o prazo de atendimento de até 31/12/2021.
4.3. Os produtos deste objeto são de responsabilidade da licitante vencedora, sem nenhum
custo oneroso para a Administração, o objeto será solicitado conforme a necessidade e
mediante a emissão de solicitação do fornecimento e da nota de empenho. Sendo verificadas
as condições constantes do Edital e seus anexos, e as legislações específicas referentes ao
objeto, sem nenhuma cobrança a esta Administração.
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A licitante vencedora deverá fornecer os produtos, de acordo e a forma constante neste
Termo de Referência.

4.6. Os produtos deverão atender a Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e
demais legislações pertinentes.
5. DO CONTRATANTE:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e
horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente
a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado,
exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou
força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham
a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato,
bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao
objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga,
visando à perfeita execução deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as
especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de
infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra
para execução completa e eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.
6. DA CONTRATADA:
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Promover a execução do objeto do presente contrato, de acordo com o Processo

Licitatório Pregão Eletrônico nº PE-016-2021-SRP.
b)
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação, no todo ou em parte, sem previa e expressa anuência da
CONTRATANTE.

7. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
a) Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Responsável, exercer
ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do objeto contratado, sem prejuízos da
obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e/ou subordinados, nos moldes
previstos no edital e demais instrumentos.
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em até 30(trinta) dias após o fornecimento dos
produtos oriundo deste Certame, mediante a emissão da nota fiscal correspondente,
acompanhado das certidões negativas, nos moldes previstos no instrumento convocatório e
demais apontamentos.
9. VIGÊNCIA DO CONTRATO:
O presente contrato terá vigência na da data de assinatura, encerrando-se em 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os contratantes, nos
termos da legislação vigente.
10. SANÇÕES CONTRATUAIS:
O descumprimento, total ou parcial das obrigações ora estabelecida sujeitará a CONTRATADA
às sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e também às
previstas na licitação atinente ao presente termo contratual, edital e termo de referência,
garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.
Apuarema – Ba, 20 de outubro de 2021.
___________________________________
Helenildo Martins Santos
Presidente da Copel
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-016-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-115-2021
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO
Nº

PROCESSO
Nº

OBJETO

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
TELEFONE

CELULAR

EMAIL

BANCO (NOME/Nº)

AGÊNCIA
Nº

CONTA CORRENTE Nº

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS PRAZO DE EXECUÇÃO
LOTE ÚNICO
DISCRIMINAÇÃO
UND QNT VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM
XX XXXXXXXXXXXXXXXX

UND

XX

XXXX

XXXXX

Declaro expressamente questão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de
qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.
Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento dos produtos, de acordo com
a especificação, a partir da assinatura do contrato, mediante solicitação do setor competente.

Local /data
Razão SocialCNPJ
(representantelegal)
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-016-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-115-2021
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º ___/2021.
CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA - BA E
A EMPRESA XXXXXXXX, VISANDO A AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA - BAHIA. Aqui denominada contratante,
representado neste ato pelo o Senhor Prefeito Municipal o Sr. Jorge Rogério Costa Souza,
Prefeito Municipal, portador da carteira de Identidade XXXXXXX, emitida pela SSP/BA e CPF
XXXXXXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXX – centro – Apuarema-BA.,e da
Empresa XXXXXXXXXXXXXXX, Localizada na XXXXXXXXXXXXXXXX, e registrada sob
CNPJ: XXXXXXXXXXXX neste ato representado (a) pelo Sr (a) XXXXXXXXXXXXXX, portador
da Cédula de Identidade XXXXXXXXXXXXXX e CPF: XXXXXXXXXXXXXX, doravante
denominado CONTRATADO(A), estão de acordo com as seguintes cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DA
CESTA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE APUAREMA-BA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os produtos resultantes desta licitação deverão, obrigatoriamente, serem fornecidos mediante
solicitação do setor competente, de acordo com o planejamento da secretaria solicitante; sendo
pago após o fornecimento dos referidos produtos, sob pena de a proponente vencedora incorrer
nas infrações previstas neste edital e no Contrato a ser assinado pelo concorrente vencedor.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO
O prazo de execução para fornecimento dos produtos será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os produtos ora Contratado, motivo do presente CONTRATO, está estimado em R$ xxxxxxx
(xxxxxxxxxxxx).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XK2XML+NFR7VDHDDQ25HFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
34 - Ano - Nº 2278

Apuarema

Devendo o pagamento ser efetuado mediante Processos de Pagamentos com as devidas Notas
Fiscais, com suas respectivas certidões referentes à regularidade fiscal atualizadas, atestadas
e visadas pela Diretoria de Compras destra Prefeitura, comprovando a realização da aquisição
dos produtos. Através de crédito em conta corrente, no prazo de até 10(dez) dias úteis
contados a partir da apresentação dos documentos aqui explicitados.
Conforme Art. 55, inc. XIII da Lei de Licitações - Lei 8666/93. A obrigação do contratado de
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
UNIDADE: 02.04.001 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Projeto/Atividade.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fonte de Recurso.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido nos seguintes casos:
Pelo seu termo obedecido às normalidades previstas neste CONTRATO.
1 – Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
2 – Em virtude de transferências das obrigações aqui contratadas, parcial ou totalmente, a
terceiros, sem a expressa autorização e concordância de ambas as partes, por escrito;
3 – Nos demais casos previstos pela Lei Federal nº 8.666/93 e, em especial, os elencados no
artigo 78.
§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos exatos
termos do artigo 77, da Lei de Licitações.
§ 2º - A CONTRATANTE, na forma do estatuído no inciso I do artigo 79 da Lei nº
8.666/93, poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78/ da referida lei, sem que assista à
CONTRATADA indenização de qualquer espécie, excetuada àquela prevista no
parágrafo segundo do artigo retro citado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigações avençadas neste instrumento, a CONTRATADA obriga-se a:
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a)Executar fielmente o objeto deste contrato, com pontualidade, presteza e qualidade,
cumprindo, durante a execução deste instrumento, todas as obrigações assumidas, bem como
todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais;
b)Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento contratados, zelando sempre pelo
interesse público, sem prejuízo da sua autonomia técnica-profissional, garantindo à
Administração Pública o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de má execução ou
inexecução do fornecimento contratado, em que fique configurada a culpa ou dolo da parte
CONTRATADA;
c)Manter o MUNICÍPIO informado do andamento do fornecimento devendo comunicar ao
CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom desenvolvimento da entrega do
objeto do presente contrato;
d)A CONTRATADA é responsável pelos Encargos Trabalhistas, Previdenciários, Fiscais e
Comerciais resultantes da execução do Contrato;
e)Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas na Contratação;
f)Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
g)Atender com Presteza as reclamações sobre a Qualidade materiais fornecidos,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
h)Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os materiais que apresentarem defeitos ou incorreções;
i)Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
j)Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia própria
ou de Pessoas que estejam sob sua responsabilidade, nos fornecimentos Contratados;
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XK2XML+NFR7VDHDDQ25HFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
36 - Ano - Nº 2278

Apuarema

8.1. Constituem direitos e obrigações do MUNICÍPIO:
a)Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da entrega do
materiais, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados;
b)Observar para que seja mantida, durante a vigência do Contrato, todas as condições de
Habilitação e Qualificação da Contratada exigidas no processo administrativo;
c)Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
d)Prestar todas as informações necessárias à Contratada para fornecimento dos materiais;
Receber ou rejeitar materiais após verificada a qualidade do mesmo.
CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO
9.1. O fornecimento deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da
Licitação e de acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:
9.1.1. O preço contratado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto
licitado, e constituirá a única e completa remuneração pelo fornecimento do material,
incluído frete até os locais de entrega.
9.1.2. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
9.1.3. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E ATUALIZAÇÂO
10.1. O preço unitário considerado para o fornecimento/execução dos serviços será o
preço ofertado na proposta vencedora.
10.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes
e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste
contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
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10.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do
contrato, os preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da
proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) do IBGE.
10.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a
licitante vencedora deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os
demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal de Apuarema.
10.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
11.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
11.2. O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
Constituem motivo para rescisão do contrato:
12.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
12.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
12.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
12.4. O atraso injustificado no início do fornecimento;
12.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
12.6. A subcontratação do seu objeto;
12.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
12.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º
do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
12.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
12.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
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12.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
12.12. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
12.13. A supressão, por parte da Administração, dos serviços/materiais, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei
nº 8.666/93;
12.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
12.15. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
12.16. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
12.17. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
13.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
13.1.1.
Advertência por escrito;
13.1.2.
Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o
limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
13.1.3.
Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
13.1.4.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
13.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
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13.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
13.2.1.
Advertência por escrito;
13.2.2.
Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor
do contrato por ocorrência, até o limite de 30%;
13.2.3.
Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do
contrato;
13.2.4.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
13.2.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
13.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no
Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total
do contrato e das demais cominações legais.
13.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
13.4.1.
Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.4.2.
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.5. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
13.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
que lhes são inerentes.
13.7. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente
devidos pela Administração.
13.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS
Ficam reconhecidos os Direitos da Prefeitura Municipal em caso de rescisão
administrativa nos termos do Art. 78 do Decreto Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LEGISLAÇÃO
O Presente Contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações
posteriores e supletivamente pela legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
As partes Contratantes elegem o Foro da Cidade de Jequié– BA, como único e competente
para resolver quaisquer questões oriundas deste Contrato.
E, por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente Contrato aos XX dias do mês
de XXXXXXXX de 2021, na presença das testemunhas abaixo assinadas, em três vias de igual
teor e para o mesmo efeito, sendo todas as folhas rubricadas e devidamente assinadas, Destas
vias, duas se destinam à Contratante e uma à Contratada.
_____________________________________________________________________
Jorge Rogério Costa Souza
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- PREFEITO MUNICIPAL
- Contratado (a) -

TESTEMUNHAS:
____________________________
RG:
RG:
PARECER JURÍDICO
Opinamos favoravelmente ao presente
instrumento por não infringir as
disposições pertinentes à matéria.
Apuarema - BA, ........ de ..............de
2021.
______________________________
PROCURADOR JURÍDICA
OAB/BA: ________________

_________________________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do art. 61, § único da Lei Federal
nº. 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE
APUAREMA - BA. Publica o presente
instrumento no mural desta PREFEITURA
MUNICIPAL e no Diário Oficial
(www.Apuarema.ba.io.gov.br) para que seja
dado o fiel cumprimento legal para produção de
seus efeitos de direito.
Apuarema - BA,..... de............. de 2021.
__________________
NOME DO SERVIDOR
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RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N°. ___/2021.

ESPÉCIE: FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DA CESTA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE
APUAREMAFSAS-BA., conforme Processo Administrativo nº PA-115-2021 e o Processo
Licitatório Pregão Eletrônico nº PE-016-2021-SRP
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico PE-016-2021-SRP
PROCESSO ADM.: PA-115-2021
CRÉDITO DA DESPESA :
UNIDADE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Projeto/Atividade.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fonte de Recurso.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total do Contrato :xxxxxxx
Vigência do Contrato : De xxxxxxx Ate 31/12/2021
Assina Pelo Contratante: Jorge Rogério Costa Souza
Empresa Contratada
: xxxxxxx
Assina Pela Contratada : xxxxxxx
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-016-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-115-2021

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO QUADRO DE MENOR.

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-0162021-SRP

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

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-016-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-115-2021
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO
ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-0162021-SRP

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-016-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-115-2021
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-0162021-SRP

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da
parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação,
e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, declaramos:
() Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
() Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição
de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/06.
() Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição
de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e
trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da
documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .
____________________ _____de __________________ de 2021.
____________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-016-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-115-2021
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-0162021-SRP

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins
de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.

_______________ _____de __________________ de 2021.
_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-016-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-115-2021
ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O MUNICÍPIO DE APUAREMA, inscrito no CNPJ sob o nº 16.434.292/0001-00, com sede
na Rua Jorge Souza Neto, SN, Centro, Apuarema – Bahia, CEP 45355-000, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Jorge Rogério Costa Souza, residente na Rua
XXXXXXXXXX, Nº XX - Bairro XXXXXXXXXX, CEP: 45355-000 APUAREMA - Bahia,
portador da Cédula de Identidade n o. XXXXXX XX SSP/BA e CPF/MF XXX.XXX.XXX-XX.
E a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONSIDERANDO, o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS nº XXXX/2021, publicada no Diário Oficial do
Município - DOU, Edição nº. ...., Jornal Correio da Bahia, ed. ...., e Diário Oficial da União –
DOU, de ... de .... de 2021, processo administrativo n.º ...../2021,
RESOLVE, registrar os preços da empresa abaixo identificada, indicada e qualificada nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de
2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição eventual
aquisição, na forma parcelada, de ...................................., conforme especificações e
quantitativos descritos na Cláusula Segunda deste, os quais sequem o Termo de Referência,
Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico supra citado, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais
condições ofertadas na proposta são as que seguem:
LOTE ÚNICODISCRIMINAÇÃO
ITEM
XXXX XXXXXXX

3.

UND

QNT.

XX

XX

VALOR
UNIT.
XXXX

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DA ATA
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3.1. Esta Ata de Registro de Preços terá validade de até 12 meses, a partir da sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.
4.

CLAUSULA QUARTA - REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata, considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, bem como a
regra do art. 2º, §4º da IN SLTI/MPOG n. 05, de 2014.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
4.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
4.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
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4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 da Ata
de registro de preços, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
4.9. 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:
4.9.1. por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.
5.

CLÁUSULA QUINTA –DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

5. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
situações que especifica.
5.1.
Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros
instrumentos hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de
compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir
previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93,
tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da
contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)
5.2.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu
origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão
de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra, conforme disposto no artigo
62 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.4.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração.
5.5.
Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta
à regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o
Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XK2XML+NFR7VDHDDQ25HFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Apuarema

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
49 - Ano - Nº 2278

5.6.
A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
5.7.
É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
5.8.
A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
6.
DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e Termo de Referência, ANEXO I DO
EDITAL.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
7.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

7.1. Esta Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial do Município no endereço
eletrônico: www.apuarema.ba.gov.br por conta da Contratante, até o quinto dia útil do mês
subseqüente.
7.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata será lavrada em 02(duas) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Apuarema - Bahia, .... de ...... de 2021.

_________________________________
Jorge Rogério Costa Souza
Prefeito

_______________________________________
NOME DO FORNECEDOR
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PREGÃO ELETRÔNICO -017-2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-106-2021
AVISO

A Prefeitura Municipal de Apuarema/BA, através do Presidente da
Copel – Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados e a
quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico, tipo Menor Preço Global por lote, nos termos da Lei nº 10.520/02,
Decreto Federal nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93,
e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº. 121/2021 e Decreto Nº
122/2021 Tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PERMANENTES DE INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICOS E MÓVEIS
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE APUAREMA -BA, DE ACORDO COM QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Conforme
Processo Administrativo sob o nº. PA-106-2021. Data para cadastro de proposta:
a partir do dia 01 de novembro de 2021, às 09:00h. Data para abertura de
propostas e início da sessão de disputa: a partir das 05 de novembro de 2021,
às 9:30h. Horário

de

Brasília

–

DF,

local ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

www.licitacoes-e.com.br. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á
a disposição dos interessados no site supracitado, e na Sala da CPL – Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Apuarema - BA, sito à Rua
Jorge Souza Neto, S/N – Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em
horário de expediente das 08h30min às 12h00min, e através do Diário
Próprio (www.apuarema.ba.io.gov.br) link: licitações, pregões eletrônicos. Para
maiores informações através do telefone (73) 3276-1182.

Apuarema/BA, 20 de outubro de 2021.

__________________________________
Helenildo Martins Santos
Presidente da Copel

1
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-017-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-106-2021
1. O MUNICÍPIO DE APUAREMA-BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação - Copel, designado pelo Decreto nº 242/2021 de 01 de
junho de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data,
horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
do tipo Menor Preço Global por Lote, conforme condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
2. REGÊNCIA LEGAL.
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n.º
10.520/02 e 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações, Decretos
Federal nº 10.024/2019 e 3555/2000, no que for pertinente bem como Decreto
Municipal nº. 121/2021 e Decreto Nº 122/2021, ambos de 05 de janeiro de 2021.
3. UNIDADE INTERESSADA.
Secretaria Municipal de Administração; Fundo Municipal de Desenvolvimento Social
e Cidadania e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
4. MODALIDADE.
Pregão eletrônico Nº. PE-017-2021-SRP.
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nº. PA-106-2021.
6. TIPO DE LICITAÇÃO.
Menor preço Global Por Lote – Sistema de Registro de Preços – SRP.
7. Modo de disputa:
Aberto e fechado
8. LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO.
DATA: 05 de novembro de 2021.
HORA: 09:30 h (Horário de Brasília).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITAÇÕES - E / BANCO DO BRASIL: 902.740
9.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

UNIDADE: XXXXXXXX
Projeto/Atividade.: XXXXXXX
Elemento de Despesa: XXXXXXXXX
Fonte de Recurso.:XXXX
10. ESCLARECIMENTOS
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Presidente e sua
equipe de apoio, na sede da Prefeitura Municipal de APUAREMA-Bahia, situada à Rua
Jorge Souza Neto, S/n, centro – Apuarema – Ba, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo
Telefone (73) 3276-1182, bem como por consulta ao Diário Oficial municipal:
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www.apuarema.ba.gov.br, site do sistema de compras do Banco do Brasil
www.licitacoes-e.copm.br. e-mail.: licitacao@apuarema.ba.gov.br. Informamos que
todos os atos deste Certame, serão publicados no Diário Oficial do Município, conforme
endereço acima citado.
I - OBJETO
A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MATERIAIS
PERMANENTES DE INFORMÁTICA, ELETROELETRÕNICOS E
MÓVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE APUAREMA -BA, DE ACORDO COM QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no
Modelo de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último.
II - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio
www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições
previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no item “HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não poderão participar deste Pregão:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão.
b) Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas
com pessoal, previstos na Lei Complementar nº. 101/00;
c) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
d) Empresas impedidas de licitar ou contratar, na forma do (art. 7º da Lei nº
10.520/02), ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas
de contratar com a Administração (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação
judicial ou extrajudicial;
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g) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr.
art. 54, II da Constituição);
h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da
Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
i) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º
da Lei nº 8.666/93.
2.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação
do licitante.
III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
3.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparados, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente
os seus art. 42 a 49.
3.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
3.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo
citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts.
42 a 49 da referida Lei Complementar.
3.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser
anexada ao sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
3.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico
só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade
de conluio ou fraude no procedimento.
IV - CREDENCIAMENTO
4.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”,
no sítio www.licitacoes-e.com.br.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de
senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também
deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.
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4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações
inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
4.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva
do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Apuarema a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
4.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Apuarema.
4.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.
V- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
5.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar, o ato convocatório do pregão. As impugnações
deverão ser protocoladas no setor de licitações deste Município, presencialmente ou
pelo e-mail, acima mencionado.
5.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
5.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, exclusivamente pelos meios indicados no edital.
5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
VI – PROPOSTA
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, devendo informar o valor da proposta
por meio do sistema eletrônico até a data e hora marcadas para abertura da proposta,
quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro argumento não previsto em lei.
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6.3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.4. O critério de julgamento será o de Menor Preço Global por Lote, será realizada
com análise dos preços unitários ofertados para cada item em relação ao orçamento
estimado pelo Município.
6.5. O licitante deverá apresentar a proposta de preços definitiva de forma detalhada,
indicando, prazos de validade, prazo de entrega, bem como os valores unitários e o
total.
6.6. Para fins de cadastro e de lances no sistema eletrônico, o valor a ser
considerado será o preço global por lote.
6.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta inicial importa a
desclassificação da proposta.
6.8. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
6.9. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão.
6.10. Não será permitida previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
6.11. O licitante deverá anexar planilha de proposta inicial a qual servirá de base para
fins de reajuste dos preços inicialmente propostos, sob pena de desclassificação.
6.12. Prazo de execução contratual será de 12(doze) meses a contar da assinatura do
contrato.
6.13. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
VII – DA HABILITAÇÃO
Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)
b)

Em se tratando de empresa individual, o Registro Comercial;
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
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c)

d)

e)

f)
g)

h)

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatório de seus administradores;
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
Em se tratando de sociedades comerciais ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
Alvará de Funcionamento expedido pelo Órgão Competente na sede do
Licitante em plena validade.
No caso de microempresas e empresas de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial, que comprove a condição de microempresas e
empresas de pequeno porte;
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;

7.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
1, Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário
individual;
1.1.1. Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano
de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
1.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
1.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
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1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil
Digital, para satisfação da exigência do item 20.2. do Edital, deverão juntar o respectivo
comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o
conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a
Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do
arquivo (balanço e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode
ser xd confirmado no site da Receita Federal sobre o número de
autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial.
1.2.2.

1.2.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados
por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um),
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

1.2.4.

SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
1.2.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço.

Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de
efetuar os cálculos.

1.2.6.

1.2.6.1 A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em
quaisquer dos índices acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de até 10%
do valor estimado da contratação, como dado objetivo de qualificação econômicofinanceira.
Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo
correspondente.

1.2.7.

Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente
desobrigadas da apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração

1.2.8.
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nesse sentido e apresentar a documentação contábil que lhe for pertinente na forma da
lei, devidamente assinada por contador responsável.

7.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;
b) Comprovante de Inscrição no Cadastro no cadastro de contribuinte municipal ou
estadual, da sede da licitante, relativo ao objeto licitado;
c) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943, a qual pode ser obtida no site http://www.tst.jus.br/certidao.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio
do proponente, dentro de seu período de validade;
h) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
i)

Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresas e empresas de
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta, apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.

7.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar
a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
7.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo
órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar
datadas dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública.
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7.6. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art.
43 da LC nº 123/06).
7.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
7.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
nos termos do item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
7.9. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
I.
Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto desta licitação, através da apresentação de mínimo de 01 (um) ou mais
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
a)

Para pessoa jurídica de direito público, os atestados deverão ser
acompanhados cópias autênticas de seus respectivos contratros e/ou extrato de
contrato, publicados em imprensa oficial do ente que atesta o fornecimento.

b) podendo o mesmo passar por diligência para comprovação da sua veracidade
através de consultas e/ou solicitação posterior de contratos de prestação de
serviços e notas fiscais.

7.10.5 O licitante deverá declarar:
a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital;
b) que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº
9.854/99, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
c) que a proposta foi elaborada de forma independente, preferencialmente,
conforme Modelo sugerido pelo Edital;
d) o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, preferencialmente,
conforme Modelo sugerido pelo Edital.
7.11. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar
prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do
licitante.
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7.11.1. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
7.11.2. Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade
explícita serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias, a contar da
data de suas emissões.
7.12. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35
da Lei nº 10.520/02.
7.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica,
deverão sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do
CNPJ;
b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
d) Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por
cartório ou por membro da Comissão de Licitação do Município de Apuarema.
7.14. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será
declarado habilitado.
7.12. Os documentos de habilitação exigidos neste edital deverão ser anexados até a
data limite para recebimento das propostas junto ao sistema eletrônico, conforme
regramento contido no Decreto Federal nº.10.024/2019 e Decreto Municipal Nº
121/2021, de 05 de janeiro de 2021, sob pena de inabilitação, não sendo aceitos outros
tipos de protocolos, links ou quaisquer outras formas de apresentação dos mesmos.
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar
o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver
erro na aceitação do preço; e
b) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública.
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c) O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e
observadas as regras de desempate do item “REGRAS GERAIS DE
DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na
sessão de lances;
d) O direito de preferência previsto no item “PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE” deverá ser
recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante
subsequente;
e) Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência,
prosseguir-se-á, normalmente, nos termos da ITEM “PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”;
f) Finalizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, ou inexistindo
direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação
prevista no item “NEGOCIAÇÃO”;
g) Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-seá novo prazo recursal, nos termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
9.2. A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema eletrônico.

X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.
10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarão da fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais
lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar pelo sistema.
11.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado no sistema.
11.4.Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em
que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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§ 1º A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
§ 2ºEncerrado o prazo previsto no item § 1º, o sistema abrirá oportunidade para que a
licitante da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
§ 3ºNão havendo pelo menos três ofertas nas condições definida no item § 2º, poderão
os licitantes dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo
§ 4º Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida, haverá o
reinício da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
11.5. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante,
não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
11.6. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a
realização de eventual diligência.
11.7. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e
local onde será dado prosseguimento à sessão pública.
XII - DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados.
12.2. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação e terá reinício somente após comunicação expressa
aos participantes no “chat” do sítio www.licitacoes-e.com.br.
XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa
verificar a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as
seguintes providências:
a) A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá
ser convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de
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preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco)
minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC
nº 123/06).
A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que
em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá
adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem
anterior, serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes
considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de
ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art.
45, II, da LC nº 123/06).
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da
negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”.
Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada
equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados
que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do
critério de empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital
(§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).
O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº
123/06).

XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou
mais propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será
assegurada preferência sucessivamente, aos bens/serviços:
a) Produzidos no País;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
XV - NEGOCIAÇÃO
15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor

14

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XK2XML+NFR7VDHDDQ25HFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
64 - Ano - Nº 2278

Apuarema

estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das
previstas neste Edital.
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
16.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de
possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto às especificações do produto, marca e modelo e compatibilidade do preço em
relação ao valor estimado para a contratação.
16.2. Análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o
auxílio da Planilha constante na Proposta de Preço, a ser preenchida pelo licitante em
relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.
16.2.1 as licitantes optantes pelo simples nacional deverão apresentar faturamento bruto
dos ultimos 12 meses, para verificação das aliquotas efetivas de tributação.
16.2.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
a) não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
b) contenha vício insanável ou ilegalidade;
c) não apresente as especificações técnicas exigidas pelo edital e Termo de
Referência;
d) apresentar preço final global, superior aos preços máximos fixados pelo
município através da planilha de formação e composição de custos
unitários (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
e) for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
16.3. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da Secretaria Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas
a ela, para orientar sua decisão.
16.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
16.5. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente,
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
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16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;
16.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
16.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
16.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor
16.12. O critério de julgamento será o de menor valor global por lote.
16.13. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
16.14. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DE

PARTICIPAÇÃO

E

DA

17.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às
especificações do produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como
condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Certidão Negativa de Condenações Cíveis por ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade da empresa e dos sócios.
c) Certidão negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas
da União) da licitante e dos sócios.
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17.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr.
art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro
reputará o licitante inabilitado.
17.4. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará
do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não
tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
17.5. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na
forma prevista no item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
17.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das
causas referidas no ato de inabilitação.
XVIII - ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido pelo
Anexo II, os Demonstrativo de Formação de Preços ajustado ao lance final do licitante
vencedor, inclusive quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser
remetidos digitalizados via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contados da
solicitação do Pregoeiro.
18.2. A proposta, os Demonstrativo de Formação de Preços, os documentos de
habilitação e os anexos remetidos poderão ser solicitados em original ou cópia
autenticada por cartório competente, onde deverão ser encaminhados no prazo de 02
(dois) dias úteis, contado da solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na sede
da Prefeitura Municipal de Apuarema, situada à Rua Jorge Souza Neto, s/n, centro –
Apuarema – Ba, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor De
Licitações do Município de Apuarema, Bahia, o número do pregão eletrônico, razão
social, CNPJ e endereço da empresa.
XIX - RECURSOS
19.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 2h (duas horas) durante o
qual, qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio
do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
19.2. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema,
dentro do prazo, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar
contrarrazões também via sistema, que começará a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.
19.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item
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19.1), no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito,
ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
19.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante
aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução
do recurso.
19.5. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do
prazo estabelecido;
b) Motivadamente, reconsiderar a decisão;
c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
19.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.
20.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao
licitante vencedor.
20.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado
para assinar o contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
XXI – PAGAMENTO
21.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária
ou crédito em conta corrente, no prazo não superior à 30 (trinta) dias, após a
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
21.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de
sua regularização por parte da contratada.
21.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
21.4. A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota
Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto desta licitação.
XXII - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
22.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto,
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do objeto
mencionado no Contrato.
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22.2. Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo constante no instrumento de
Contrato e a conferência será efetuado pela Unidade Administrativa solicitante, que,
depois de verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o
atestado de recebimento definitivo.
22.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da Administração, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
XXIII - PENALIDADES
23.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no
instrumento contratual sujeitará o Contratado às sanções previstas nas leis que regem
este edital.
23.2. A inexecução, parcial ou total, do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição
da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
23.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I.

II.
III.

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados
da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

23.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento
das condições estipuladas no contrato.
23.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

19

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XK2XML+NFR7VDHDDQ25HFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Apuarema

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
69 - Ano - Nº 2278

XXIV - RESCISÃO CONTRATUAL
24.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
24.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
24.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º
8.666/93 não cabe a Contratado direito a qualquer indenização.
24.4. O Contrato poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do
Processo Licitatório;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
XXV - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
25.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º
8.666/93.
XXVI – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
26.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação, no todo ou em parte, sem previa e expressa anuência da
CONTRATANTE.
XXVII - DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá
o Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à
divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
27.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
27.3. É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de
03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data
da apresentação da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de
saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro.
27.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de
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todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
27.5. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos,
devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos
trabalhos.
27.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente
formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura
do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
27.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro
da Comarca de Jequié, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
27.8. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, considerando as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, bem
como o Decreto 121/2021, de 05 de janeiro de 2021.
XXVII – ANEXOS
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de proposta de preços e composição de custos;
ANEXO III - Minuta do Contrato;
ANEXO IV - Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências de Habilitação;
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
ANEXO VIII - Ata de Registro de Preços.
Apuarema – Ba, 20 de outubro de 2021.

__________________________________
Helenildo Martins Santos
Presidente da Copel
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE-017-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA-106-2021
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I
1. OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DE
INFORMÁTICA, ELETROELETRÕNICOS E MÓVEIS PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE
APUAREMA -BA, DE ACORDO COM QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Justifica-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais
permanentes de informática, eletroeletrõnicos e móveis para atender as demandas das
secretarias municipais do município de apuarema -ba, de acordo com quantidades e
exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Boa parte dos serviços operam com
a utilização de sistemas de informática e necessitam de instrumentos que possibilitem
a sua continuação. Visando a ininterrupção dos serviços.
Tendo em vista que a compra dos materiais relacionados adiante, trará mais eficiência
aos serviços públicos prestados.
3. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES:

LOTE 1 – COMPUTADORES E SIMILARES
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO DETALHADA
COMPUTADOR COMPLETO: Configuração mínima – Processador ( Cache 16MB,
Frequência 2.90 GHz, Frequência turbo máxima: 4,80 GHz, Memória RAM: Capacidade:
8GB, Tecnologia: DDR4, Frequência: 2400 MHz, Armazenamento: SSD 240GB SSD, Placa
mãe: DDR 4; com Sistema operacional Windows 10 original e pacote office 2016;
Monitor de 19,5 Polegadas Widescreen, Tipo: LED, Conexões - Entrada: HDMI; Unidade
de CD/DVD; Voltagem: Bivolt; Mouse USB Óptico de 3 botões, Teclado multimídia com
fio USB; Áudio: Caixas de Som. Apresentar na proposta de preço: marca, modelo
COMPUTADOR Configuração mínima - processador (2 núcleos, threads 4, cache 4mb),
4gb ram, ssd 120 gb, placa mãe compatível, dvd-rw, gabinete 4 baias, fonte 300w,
monitor led 19,5”, teclado multimídia usb, mouse óptico usb, caixa de som usb, com
estabilizador padrão e windows 10 64 bits; adaptador wirelles interface: usb 2.0;
antena: 5dbi; padrões wireless: ieee 802.11b/g/n 2.4 ghz, ieee 802.11ª/n/ac 5 ghz;
velocidades: 200 mbps em 2,4 ghz /433 mbps em 5 ghz; garantia: 1 ano

UNIDADE QUANT. V.UNITÁRIO V. TOTAL

UNID

9

UNID

15
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CPU (GABINETE): Configuração mínima - Processador 4 Núcleos e 8 Threads de 3.60Ghz
a 4.30Ghz(no modo Turbo); Placa mãe DDR4; Memória RAM 8GB, DDR4 2400 MHz,
Armazenamento: SSD 240GB SATA, Disco Rígido 1 TB SATA (7200RPM, 6 Gbits/s);
Unidade de CD/DVD; Unidade Óptica; com Sistema operacional Windows 10 e
pacote office 2016 original. Apresentar naproposta de preço: marca, modelo
CPU (GABINETE): Configuração mínima Processador com Cache 9 MB; 2,9 GHz (4.10
GHz), Placa mãe DDR4; MEMÓRIA DDR4 RAM 8 GB 2400 MHZ, SSD 240GB Sata 3 2,5",
HD 1TB, Placa de video minimo de 2GB (com sistema operacional original Windows 10
pro 64 bits e pacote office 2016 original); Unidade de CD/DVD. Apresentar na proposta
de preço: marca, modelo
CPU (GABINETE): Configuração mínima Processador com Cache 3 MB; 3,9 GHz, RAM
4GB DDR3 1600MHZ, Placa mãe; (compativel), SSD 120GB Sata, HD 1TB (com sistema
operacional original Windows 10 pro 64 bits e pacote office 2016 original); Unidade de
CD/DVD. Apresentar na proposta de preço: marca, modelo.
MONITOR: Especificações: Tamanho: 21,5"- Tipo de Tela: TN- Brilho: 200 cd/m²Resolução Máxima: 1920 x 1080- Contraste Estático: 600:1- Suporte de Cores: 16,7M Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm- Tempo de Resposta: 5ms- Revestimento de Tela
Anti-glare (3H)- Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz- Ângulo de Visão: 90° / 60°Suporte de Parede (VESA) 75 x 75mm Entradas / Saída:- HDMI- VGA- HP Out.
Apresentar na proposta de preço: marca, modelo
MONITOR: Especificações: Tela: - Tamanho: 24"- Proporção de Tela: 16:9- Tipo de
painel: TN- Brilho (Típico): 250cd/m²- Brilho (mínimo): 200cd/m²- Contraste Estático:
1000:1(Typ), 600:1(Min)- Tipo de Contraste: Mega- Resolução: 1920 x 1080- Tempo de
resposta: 1ms (GTG)- Ângulo de visão (horizontal / vertical): 170°/160°- Suporte de Cor:
16.7M- Taxa de atualização: 75Hz; Apresentar na proposta de preço: marca, modelo
MONITOR: Especificações: - Display: 19.5" (16:9)- Área ativa do display: 43.2 x 23.9 cmTipo de Painel: TN- Resolução máxima e taxa de atualização: 1366 x 768 @ 60 HzTempo de resposta: 5 ms (on/off)- Contraste: 100 million:1 max Brilho: 200 cd/m2Ângulo de visão (CR=10): 90° (H), 65° (V)- Cores: 16.7 million- Bits: 6-bit + Hi-FRC- Sinais
de entrada: 1x VGA / 1x HDMI- Furação VESA para suporte: 100 x 100 mm- Certificação:
MPR-II / ENERGY STAR- Fonte de energia: Internal (100 V – 240 V)- Dimensões do
produto: 463.4 (L) x 362.2 (A) x 19.1 (P) mm. Apresentar na proposta de preço: marca,
modelo
VALOR TOTAL

UNID

10

UNID

11

UNID

20

UNID

15

UNID

15

UNID

15
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ITEM

1

2

3

LOTE 2 – IMPRESSORAS E SCANNER
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
Impressora Laser (comum): Especificação mínima: Visor LCD:
1 linha; Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico;
Velocidade Máxima: Até 32 ppm; Resolução (máxima): Até
2400 x 600 dpi; Memória Padrão: 32MB; Tempo de Impressão
da Primeira Página: Menos de 8,5 segundos; Processador: 266
MHz; Interfaces: USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless
802.11b/g/n; Emulação: PCL6; Duplex; Volume Máximo de
UNID
Ciclo Mensal: 10.000 Páginas; Ciclo Mensal Recomendado:
2.000 páginas; Compatibilidade com dispositivos móveis:
AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Cortado Workplace,
Wi-Fi Direct; Interface de Rede Embutida: Wireless
802.11b/g/n, Ethernet; Modo Toner Save; Apresentar na
proposta de preço: marca, modelo
Impressora Multifuncional Laser; Especificação mínima:
impressora laser, scanner e copiadora: Especificações: voltagem: 127v- visor lcd: touchscreen 2,7"- tecnologia de
impressão: laser eletrofotográfico- velocidade máxima: até 32
ppm- resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi- memória
padrão: 64mb- interfaces: usb de alta velocidade, wireless
802.11b/g/n- emulação: pcl6 & br-script3- conectividade web:
dropbox, google drivet, evernote, onedrive, onenote, box,
UNID
facebook, flickr and picasa web albumstm- volume
máximo de ciclo mensal: 10.000 páginas- ciclo mensal
recomendado: 2.000 páginas- compatibilidade com
dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother
iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct manuseio de
papel:- capacidade da bandeja de papel: 250 folhascapacidade de saída do papel: 100 folhas- tamanhos do papel:
a5 até ofício- adf:
Impressora Multifuncional Laser (impressora, copiadora,
scanner); Especificação mínima: Impressão:- Resolução da
Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi- Cópias MúltiplasDiscagem Abreviada (n° de locais): 300- Acesso RemotoRelatório de Atividades/Relatórios Periódicos- Funções
Principais: Impressão, digitalização, cópia e fax- Cópia Duplex
(Frente e Verso) Tempo de Impressão da Primeira Página: 7,5
segundos- Tecnologia de Impressão: Laser EletrofotográficoMemória Padrão: 1 GB- Velocidade Máx. de Impressão em
Preto (ppm): 52/50 ppm (carta/A4)- Resolução da Impressão
(máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi- Capacidade da Bandeja
de Papel: 520 folhas- Capacidade de Papel na Bandeja
UNID
Opcional (folhas): 4 x 520 folhas- Bandeja Multiuso: 50 folhasCapacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso)- Interface
de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi
Speed USB 2.0- Compatibilidade com o Driver de Impressora†:
Windows®, Mac OS®, Linux- Emulações: PCL6, BR-Script3‡,
IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0Função de Impressão Segura- Volume Máximo de Ciclo
Mensal: 150.000 páginas- Volume de Impressão Mensal
Recomendado‡: Até 10.000 páginas- Aplicativo de
Impressão para Dispositivos Móveis‡: AirPrint™, Google
Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

6

6

4
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Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC o produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento. Apresentar na
proposta de preço: marca, modelo
Impressora Multifuncional (colorida); Especificação mínima:
Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi; Velocidade
de impressão: 33 ppm em preto e 20 ppm em cores;
Tamanho da gota: 3 picolitros; Capacidade de Entrada do
papel: 150 folhas de papel A4; Capacidade de Saída do papel:
30 folhas de papel A4; Tamanhos de papel suportados: A4, A5,
A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm
(3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia
Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm
(8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9
1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm); Tipos de papel
suportados: Comum; Impressão Duplex: Automático; Visor de
LCD: LCD de 2.4"; Alimentador Automático de Documentos
(ADF); Email Print; Apple Air Print; Google Cloud Print; Scan
to Cloud; Apresentar na proposta de preço: marca, modelo
Impressora Multifuncional (colorida); Especificação mínima:
Impressão: - Tecnologia de impressão: Jato de tinta
PrecisionCore 1S de 4 cores (CMYK)- Linguagem de impressão:
Epson ESC/P®-R - Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros Resolução: Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em
vários tipos de papel Velocidade de impressão: - Máxima: Em
preto 33 ppm e em cores 20 ppm - Normal: Em preto 15 ISO
ppm e em cores 8 ISO ppm - Automática frente e verso: Em
preto 6.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm ; Impressão e
digitalização Wireless: - Epson ConnectTM Solutions4: Epson
iPrintTM App (IOS, AndroidTM), Epson Email Print, Remote
Print Driver, digitalização para a nuvem. Outros: Apple Air
Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service. Cópias: Velocidade das cópias: 11 ISO cpm (em preto), 5.5 ISO cpm (em
cores) - Modos de cópia: Colorida, preto/branco,
padrão/melhorada - Quantidade: 1-99 cópias (sem PC) Tamanho: Base plana: A4, carta; ADF: ofício/21,6 cm x 35,6 cm
(8.5"x14") - Funções de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução
e ampliação (25-400%), multi-páginas, qualidade, remover
perfurados, remover sobras, cópia de documentos, sem
bordas, Digitalização: - Tipo de scanner: Base plana com sensor
de linhas CIS colorido - Área de digitalização máxima: 21,6 x
29,7 cm (8,5" x 11,7")- Profundidade das cores: 48 bits de
entrada, 24 bits de saída - Funções de digitalização:
Digitalização para PC, digitalização para a nuvem; Resolução: Ótica: 1200 dpi - Hardware: 1200 x 2400 dpi - Interpolada:
9600 x 9600 dpi; Apresentar na proposta de preço: marca,
modelo
Scanner: Tecnologia: Color Charged-Coupled Device (CCD);
Fonte de Luz: LED (Light Emitting Diode); Alimentação do
Papel: ADF; com Digitalização frente e verso (duplex)
automático; Resolução Óptica (DPI): 600; Resolução de Saída
75 ~ 1200 (DPI), Peso: 4,6kg, Ciclo Diário Recomendado: até
10.000 folhas, Ruído Acústico: Em operação: < 55 dB Standby:
< 45 dB, Modo Escala de Cinza: 16bits input, 8bits output;
Modo Colorido: 48bits input, 24bits output; Dimensões
(LxPxA): Máximo: 316 x 680 x 239 mm Mínimo: 316 x 191 x 168
mm; ADF (Mín) 50 x 50 mm, ADF (Máx) 216 x 356 mm ( Ofício
) Capacidade do ADF 100 folhas ( A4 : 80 g/m² ), Gramatura do
Papel 27 ~ 413 g/m² Apresentar na proposta: marca e modelo
VALOR TOTAL

UNID

6

UNID

10

UNID

2
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ITEM

1

2

LOTE 3 – NOBREAKS E ESTABILIZADORES
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QUANT.
NO-BREAK: Números de tomadas: 05; com no mínimo 1.200
VA; Características Gerais: - Microprocessador (tecnologia
RISC/FLASH); Forma de onda senoidal por aproximação (PWM
- controle de largura e amplitude); Regulação automática de
voltagem
(AVR)
LineInteractive;
Indicadores
de
funcionamento pela rede e baterias; Alarme audiovisual
intermitente para queda de rede e final do tempo de
autonomia; Gerenciamento inteligente das baterias, com
UNID
15
recarga automática; Proteção eletrônica contra sub e
sobretensão; Proteção contra curto-circuito e sobrecarga;
Diagnóstico de alerta avançado (auto teste de partida);
Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha
interno); Circuito desmagnetizador; Inversor sincronizado com
a rede (sistema PLL); DC Start - Permite ser ligado na ausência
de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias;
Apresentar na proposta de preço: marca, modelo
NOBREAK 1500VA, Senoidal Pura, 8 Tomadas de Saída,
Indicador de LED, Alarme Sonoro, Bivolt, Preto Especificações:
Potência: 1500VA, Tensão de entrada: 115V / 220V
(automático), Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável
manualmente via chave comutadora), Conexão de entrada: 1
cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s)
externa(s), Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR
14136, Forma da onda no inversor: Senoidal pura. Tensão DC:
24V, Bateria(s): 2 Baterias internas de 12V 7Ah, Bateria
externa indicada - não inclusa: 2 baterias de 12V até 45Ah,
Autonomia Média: 60 minutos com referência ao uso de 1PC
on board + 1 monitor LCD 15,6ʺ, Comunicação Inteligente:
com interface USB, Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%)
com detecção. Automática: Fator de potência saída: 0,7,
Tempo de transferência: 1 ms, Rendimento em rede (com
meia carga): >96%, Rendimento em inversor (com meia carga):
>85%, Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA),
Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA), Tolerância para
tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%,
UNID
8
Dimensões: Altura: 230mm, Largura: 150mm, Comprimento:
445mm Proteções:, Proteção contra sobrecarga na saída com
sinalização, Proteção contra subtensão AC, Proteção contra
sobretensão AC, Proteção contra descarga total da(s)
bateria(s), Proteção contra sobreaquecimento no inversor,
Proteção contra sobreaquecimento no inversor, Proteção
contra sobreaquecimento no Transformador, Proteção contra
curto-circuito nas tomadas de saída. Recursos: Topologia: Line
Interactive, Forma de onda Senoidal Pura, Entrada Bivolt
automático 115V / 220V, Saída Bivolt selecionável 115V /
220V, 2 Baterias seladas internas de 12V/7Ah, Expansão de
autonomia com conector de engate rápido – Exp,
Comunicação inteligente USB de série, Comunicação RS232
(opcional), 8 Tomadas de saída (Norma NBR 14136),
Estabilizador e filtro de linha integrados, Chave liga-desliga
temporizada e memorizada, Leds indicadores visuais (rede e
bateria), Fusível de proteção externo (com unidade reserva),
Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica,
Carregador de baterias inteligente, Carregador de baterias

V.UNITÁRIO

V. TOTAL
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inteligente,
Alarme
sonoro,
Tecnologia
SMD,
Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash, Inversor
sincronizado com a rede, Acionamento do inversor em
subtensão, sobretensão ou sobrecarga, Medição da tensão de
entrada em true-RMS, Correção da tensão de saída em trueRMS, Medição da corrente de bateria e corrente de carga em
true-RMS, Frequência de amostragem para medição trueRMS: 7680Hz (em rede 60Hz), Circuito desmagnetizador,
Painel em plástico ABS de alto impacto, Autonomia média de
60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor
LCD 15,6ʺ, Desligamento automático ao final do tempo de
autonomia, Compatível com grupo gerador. Aplicações:
Aparelhos eletrônicos e de telecomunicações, Áudio e Vídeo,
Caixas Registradoras (PDV), Câmeras e CFTV, Computador ou
Notebook, Equipamentos eletrodomésticos em geral,
Fechaduras magnéticas, Impressoras a jato de tinta,
Microcomputadores, Modem, Periféricos em geral, Plotters e
Roteador.
NO-BREAK; Saída: Capacidade de Potência de Saída: 300
Watts / 600 VA; Potência Máxima Configurável (Watts)
300Watts / 0VA; Tensão nominal de saída: 115V; Eficiência em
carga total: 90.0%; Frequência de Saída (sincronizada com
rede elétrica) 60 Hz; Topology: Line interactive; Tipo de Forma
de Onda: Senoidal aproximada; Conexões de Saída: (4) NBR
14136 (Bateria de Reserva); Entrada: Tensão nominal de
entrada: 115V; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz; Tipo de
Conexão de Entrada: NBR 14136; Comprimento do Cabo: 1.22
metros; Número de Cabos de Alimentação: 1; Eficiência em
carga total: 90.0%; Baterias e Tempo de operação: Tipo de
bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a
prova de vasamento; Tempo de recarga típico: 12 hora (s);
Baterias sobressalentes: 24008; Quantidade de RBC: 1; Gráfico
de autonomia
NOBREAK - especificações: potência 1000 wv, mono, 4
tomadas, entreda nbr 14.136/saída 4 nbr 14.136,
microprocessado com 24 meses de garantia.
ESTABILIZADOR; 300VA Bivolts padrão de tomada nova;
Apresentar nap roposta de preço: marca e modelo
ESTABILIZADOR; 500VA Bivolts padrão de tomada nova;
Apresentar na proposta de preço: marca e modelo
ESTABILIZADOR; 1000VA Bivolts padrão de tomada nova;
Apresentar na proposta de preço: marca e modelo
VALOR TOTAL

UNID.

15

UNID.

15

UNID.

20

UNID.

20

UNID.

15

LOTE 4 – NOTEBOOKS
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
NOTEBOOK: Sistema Operacional Windows 10 64 bits
Processador Intel® i3- 8130U (8ª geração) Dual Core 2,20 GHz
a 3,40 GHz 4 MB SmartCache Memória 4 GB tipo DDR4
UNID
Armazenamento 1 TB HDD SATA Tela 15.6” LED LCD (1366 x
720), Leitor de Cartões, HDMI, Bluetooth. Apresentar na
proposta de preço: marca e modelo
NOTEBOOK: Configuração mínima - Especificações: - Intel
Core i5-10210U - Quad Core, - Frequência: 1.60GHz min e
UNID
máximo turbo de 4.20GHz, - 6MB Intel Smart Cache, - 8GB
(4GB Soldada + 4GB Modulo) RAM - DDR4 - de 2133MHz,
- Expansível até 20GB (1 slot livre no total), -Tela; 15.6" LED

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

11

11

27

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XK2XML+NFR7VDHDDQ25HFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
77 - Ano - Nº 2278

Apuarema

3

ITEM

1

LCD com designer ultrafino Armazenamento: - 1TB HDD SATA
3 2.5 MM RPM 5400, - 128GB SSD PCIE NVME 3X2 M2 2280, Sistema Operacional Windows 10 64 bits e pacote office
original. Apresentar na proposta de preço: marca e modelo
NOTEBOOK (processador décima geração, cache 6mb,
3,60ghz); memória ram 8gb, expansível até 20gb; ddr 4; ssd de
256gb pcie 3.0 nvme x2; windows 10 64 bits; tela de led 15,6”
hd (1366x768); conexões: 2 entradas usb 3.0; 1 entrada usb
3.1 tipo c; 1 entrada usb 2.0; 1 entrada hdmi; entrada de rede;
entrada para fone de ouvido; bluetooth 5.0 e wi-fi; teclado
abnt2; touchpad; dois alto falantes estéreo - microfone duplo;
bateria de 3 células (li-íon); fonte bivolt; Garantia: 1 ano
VALOR TOTAL

UNID

LOTE 5 – CELULARES E TABLETE
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
CELULAR SMARTFONE MEMÓRIA
Memória Interna: 64 GB Memória RAM: 4 GB
Tipos de cartão de memória: MicroSD
Capacidade máxima do cartão de memória: 256 GB
SISTEMA OPERACIONAL
Nome do sistema operacional: Android
Versão original do sistema operacional: 9.0 Pie Última versão
compatível do sistema operacional: 10
Camada original de personalização do sistema operacional:
MIUI 10
TELA Tamanho da tela: 6.3”
Tipo de resolução da tela: Full HD+ Resolução da tela: 1080 x
2340 px Tecnologia da tela: IPS
Tipo de tela: Dot Drop Display Proporção da tela: 19.5-9
Taxa de atualização de tela: 60 Hz
CÂMERA Resolução da câmera traseira principal: 48 Mpx
Resolução de vídeo da câmera traseira: 3840 x 2160 px
Resolução da câmera frontal principal: 13 Mpx Quantidade de
câmeras traseiras: 4 Resolução das câmeras traseiras: 48 Mpx
/ 8 Mpx / 2 Mpx / 2 Mpx Quantidade de câmeras frontal: 1
UNID
Resolução de vídeo da câmera frontal: 1920 x 1080 px Zoom
digital: 10x CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS CÂMERAS
48MP HD,Smart ultra-wide angle mode,Rear camera
Beautify,Steady handheld night photography,Portrait mode
background blurring,Panorama mode,Pro mode,Photo
timer,Leveling,Burst mode,Face recognition,HDR,Ultra wideangle edge distortion correc... SEGURIDADE
Com leitor de impressão digital: Não Com reconhecimento
facial: Sim BATERIA
Capacidade da bateria: 4000 mAh Tipo de bateria: Polímero de
Lítio Com carregamento rápido: Sim CONECTIVIDADE
Rede: 4G/LTE
Tipo de conector de carregamento: USB-C Com conector USB:
Sim
Com Wi-Fi: Sim Com GPS: Sim Com Bluetooth: Sim Com radio:
Sim PROCESSADOR
Modelo do processador: Snapdragon 665
Modelos de CPU: 4x2 GHz Kryo 260 Gold, 4x1.8 GHz Kryo 260
Silver Quantidade de núcleos do processador: 8
Velocidade do processador: 2 GHz Modelo do GPU: Adreno
610 SENSORES Com acelerômetro: Sim

7

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

8
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Com sensor de proximidade: Sim Com bússola: Sim
OBSERVAÇÔES
Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia
telefônica de sua preferência.
Um perfeito kit de fotografia. As quatro câmeras traseiras
incorporam distintos tipos de lentes para que você possa fazer
o melhor shot, sempre. Sua câmera principal de 48 Mpx, com
alta resolução e abertura grande do iris, permite obter fotos
mais nítidas e mais luminosas. Bateria de carregamento
rápido.
Tela Full HD+ 1080 x 2340 px - de 6.3”.
Desbloqueio rápido com o leitor de impressão digital e
reconhecimento facial.
APARELHO CELULAR, com tela de 7”, Conexão 4G, Dual Chip,
processador Quad Core de 1.2GHz, memória interna de 64GB,
bateria de íons de Lítio de 2600 mAh, câmera traseira de
13MP, Flash Power LED embutido. Câmera frontal de 5MP,
Energia Elétrica – Bivolt, 1 Ano de garantia, cor Preto, com
Carregador, Cabo USB, Fone de Ouvido.
Tablet (Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de
no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED;
Processador no minímo Quad Core 2.0 GHz ou similar;
Armazenamento interno de 16GB ou superior; Deve possuir
SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no
mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado.)
Tablet- Wi-Fi 7 Pol. 16GB Quad Core Android 8.1 Preto, Ficha
Técnica Altura (cm) 11,60, Largura (cm) 19,10, Profundidade
(cm) 1,30 Peso aproximado (Kg) 0,30r, Itens inclusos: 16GB 7
Wi-Fi Quad Core 1.5 GHz Android Oreo 8.1 ? Preto 1 Cabo
Micro USB, 1 Guia Rápido, - Tela: 7 TN 1024 x 600 . Capacitivo,
5 pontos, - Chipset: A50, - CPU: Quad Core 1.5GHz, - Sistema
Operacional: Android? Oreo? 8.1 (versão Go), - RAM: 1 GB, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, - Bluetooth: 2.0, - Sensor: G-SENSOR
Possui USB Não, Tamanho da tela (polegadas) 7 Sistema
operacional Android Funciona como celular Não Memória
interna (GB) 16 Câmera frontal Sim, Câmera filmadora Não
MP3 player Sim, Entrada para cartão de memória Sim
Bluetooth Sim, Câmera traseira Não, Resolução da câmera
(pixel) 1.3 MP Wireless Sim, Entrada Micro USB Sim Conexão
3G Não, Tamanho da bateria (mAh) 2000, Conexões Micro USB
2.0, fone de ouvido 3,5 mm (P2) Garantia do fornecedor
(meses) 12.
VALOR TOTAL

UNID

8

UNID

12

UNID

12

LOTE 6 – BENS DURÁVEIS
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'SAR2 Aparelho de ar condicionado split 18. 000 BTU'S.
UND
Modelo split high wall; tipo de ciclo: quente/Frio; cor: branca;
ence: A; filtro de AR: anti-bactéria; vazão de ar: no mínimo 700
m³/h; controle remoto; termostato digital.
AR-CONDICIONADO PAREDE 9.000 BTUS Frio ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA:Ciclo:
FrioTecnologia:
Convencional
Gás
Refrigerante: R-215AÁrea do Ambiente Até (m²): 15 Voltagem
UND
(V): 220Classificação Energética INMETRO: A Capacidade de
Refrigeração (BTU/h): 9.000Capacidade de Refrigeração
(kWh/h): 3,52Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):
516 Vazão de Ar (m³/min): 10,16Nível de Ruído da Unidade

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

10

17
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Interna (dBa): 24Nível de Ruído da Unidade Externa (dBa):
30Funções: Timer, Swing, Sleep, Turbo, Health, Display e
ECOConexão da Tubulação Liquida (mm/"): 6,35
(1/4)"Conexão da Tubulação Gás
(mm/"): 9,52
(3/8)"Comprimento
Máximo
da
Tubulação
(M):
15Desnível
Máximo (M): 5Serpentina da Condensadora:
CobreUnidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP
mm): 780x210x250Unidade
Externa
Condensadora
(Sem
Embalagem)
(LxAxP mm)*: 545x470x380Peso
Líquido Unidade Interna (kg): 5,4Peso Líquido
Unidade
Externa (kg): 7,9Origem: Nacional* As dimensões da Unidade
Externa Condensadora não incluem a tampa da válvula.
Considerar entre 10 à 15cm a mais.As imagens apresentadas
deste produto são ilustrativas e podem sofrer variações de
acordo com a iluminação, resolução/configuração do seu
monitor.
TELEFONE S/FIO 2,4 GHZ –Frequência 1,9 GHz Duração da
bateria em uso 9hs em uso Duração da bateria em espera 96hs
em modo repouso (4 dias) Cor Preto Tensão/Voltagem bivolt
Frequência 1,9 GHz
TV 43 POLEGADAS: Com definição surpreendente e resolução
perfeita resolução a TV 42" LCD Slim, Full HD com Conversor
Digital conta diversas funções e recurso para lhe trazer
conforto e muita praticidade, seja para assistir seu canal
predileto ou ainda um bom filme com toda a família. Com
resolução de 1920 x 1080, a TV LCD possui tela de 42
polegadas com ajuste de formato widescreen, entrada HDMI
para conexão digital e uma porta USB, que reproduz seus
arquivos de música e fotos. Conta ainda com conversor digital,
timer on/off para programar horários predeterminados para
ligar e desligar o aparelho, e recurso Time Shift, que permite
gravar o programa em um HDD externo*, conectado na
entrada USB.
Televisor com tela de 32 polegadas em resolução HD.
Tecnologia Smart com aplicativos com comunicação sem fio
entre dispositivos moviesCONEXÕES: • Entrada de vídeo e
áudio estéreo (RCA) • 3 entradas HDMI • Entrada RF para TV
aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo • 2 entrada USB:
reproduz filmes, músicas e fotos • 1 entrada S/PDIF out Optical
• 1 entrada Ethernet • 1 entrada P2: Para fones e
amplificadores.
SMART TV LED 50`` 4K COM HDR10+, DOLBY VISION, DOLBY
ATMOS, WI-FI, QUADCORE, BLUETOOTH, ENTRADAS HDMI E
USB.
Liquidificador Industrial Alta Rotação 4 Litros MATERIAL CORPO: Inox ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 127 ou 220v
POTÊNCIA: 1.4/HP /1000 Watts FREQUÊNCIA: 50/60 Hz
ROTAÇÃO: 18.000RPM DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA:
65 CM LARGURA: 18 CM PROFUNDIDADE: 18 CM PESO
LÍQUIDO: 3.200 KG TAMPA: Alumínio Repuxado COPO: 4 Litros
Inox VOLTAGEM: 220
Ar-Condicionado Parede 12.000 Btus Frio ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA:Ciclo:
FrioTecnologia:
ConvencionalGás
Refrigerante: R-410AÁrea
do
Ambiente
Até (m²):
20Voltagem (V): 220Classificação Energética INMETRO:
ACapacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000Capacidade de
Refrigeração (kWh/h): 3,52Potência Elétrica Consumida Refrigeração (W): 1105Vazão de Ar (m³/min): 10,16Nível de
Ruído da Unidade Interna (dBa): 32/39Nível de Ruído da

UND

6

UND

2

UND

2

UND

4

UND

14

UND

14
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Unidade Externa (dBa): 54Funções: Timer, Swing, Sleep,
Turbo, Health, Display e ECOConexão da Tubulação Liquida
(mm/"): 6,35 (1/4)"Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 9,52
(3/8)"Comprimento
Máximo
da
Tubulação
(M):
15Desnível
Máximo (M): 5Serpentina da Condensadora:
CobreUnidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP
mm): 780x210x250Unidade
Externa
Condensadora
(Sem
Embalagem)
(LxAxP mm)*: 545x470x380Peso
Líquido Unidade Interna (kg): 7,57Peso Líquido Unidade
Externa (kg): 20,04Origem: Nacional* As dimensões da
Unidade Externa Condensadora não incluem a tampa da
válvula. Considerar entre 10 à 15cm a mais.As imagens
apresentadas deste produto são ilustrativas e podem sofrer
variações
de
acordo
com
a
iluminação,
resolução/configuração do seu monitor.
Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor - gabinete
em aço inox, base plástica de alto impacto, pia em aço inox
polido, torneira para copo e jato cromada, conexões
hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para
água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor e
serpentina de cobre localizada na parte externa do
reservatório.
BEBEDOURO: Bebedouro de Garrafão. Com seu design prático
e compacto, é perfeito para residências e locais com espaço
limitado. O Bebedouro Compact serve a água natural ou
gelada, acomodando garrafões de água de 10 ou 20 litros,
Dimensões, 31 cm x 34 cm x 98 cm
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ: - tela de projeção 100”,
tecido: vinil convencional 10; fixação: independente
sustentação por tripé; enrolamento automático por mola, com
botão esticador do tecido (tensor interno); perfil sextavado de
alumínio com acabamento em pintura epóxi preta; baltura
total aproximada 2.20 m; dimensão da área de
projeçãomáximo(axl): 1,95 x 1,80m; mínima (axl):1,20 x
1,80m.
MICROFONE SEM FIO: Frequência de resposta 40-15k hz,
cobertura de até 8 metros, conteúdo da embalagem: 1
receiver, 2 microfones sem fio, 1 cabo de áudio, 1 adaptador
de energia, 1 manual de instruções.
KIT CAIXA ATIVA AMPLIFICADA 100W RMS +SUPORTECAIXA
+ MICROFONE: Caixa Ativa Amplificada tipo Trapézio Caixa
com amplificador com capacidade de 100W RMS Woofer de
10" e Driver de titânio de 1"; É uma caixa ativa que consegue
comandar 1 a 2 caixas passivas. Possui funções Volume, Bass,
Echo e controle de volume de microfone independente. Possui
corpo injetado de alta resistência, design moderno e pode ser
montada em suporte (Possui Furo embaixo dela). Assistência
técnica direta com cobertura Nacional. Alimentação Bivolt;
Sistema bass-reflex de 2 vias Woofer 10"; Driver de titânio 1";
Potência: 100W RMS; Impedância: 8 Ohms; Divisor de
frequência: corte em 3,5 KHz; Resposta de frequência: 50 Hz,
20 Khz; Tensão 110v /230v - 50/60 Hz; Sensibilidade 99Db;
Caixa Acústica Ativa Amplificada CSR 2500 A; Com Echo para
os Microfones; Sistema Mestre/Escravo; Controle de Volume
Master; Peso da Caixa 12Kg; Conexões: 2 Plugues Jack P10
para entrada dos Microfones; 2 Plugues RCA para entrada de
Linha; 2 Plugues RCA para saída de Linha; 1 Plugues Speakon
Fêmea, saída para conexão da caixa escrava; Itens Inclusos: 1
Caixa CSR 2500ª; 1 Suporte Caixa 1 Microfone.

UND

5

UND

5

UND

5

UND

2

UND

2
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VENTILADORES: Ventilador de parede 50cm com grade
metálica Potência: 1/4CV - 200WDiâmetro da hélice: 16\\\"
RPM:
1600
Máxima
Tensão:
127V.
220V
oubivoltVelocidaderegulávelEquipado com protetortérmico
FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA: Temperatura da água .
Natural e gelada, Filtros compatíveis. UF +Carbonblock,
Bandeja Flex, Instalação Parede Mesa. Vazão mínima de 40
litros por hora.
Freezer Horizontal 534 Litros Branco Altura: 96 cm Largura:
147.3 cm, Comprimento: 78 cm, Dimensões aproximadas da
embalagem (AxLxC): 96x147.3x78 cm.
REFRIGERADOR, combinado, capacidade do volume interno
acima de 334 litros, tensao de 220 volts, na cor branca, com
prateleiras para ovos e laticinios, prateleiras internas, gavetas
para vegetais, frutas e carnes, congelador tipo degelo,
lampada interna, agentes de expansao da espuma de
isolacaotermica em gas ciclo / isopentano. Rotulagem
contendo, consumo maximo de 46,5 kWh/mes. Classificacao
Inmetro A. Nome do produto, dados do fabricante e tensao
nominal. Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano.
LAVADORA DE ROUPAS, capacidade de 12kg, 220v,
automática: abertura superior, alta eficiência, selo procel a, a
lavadora conta com sistema totalmente automático, lava,
enxágua e centrifuga até 6 kg de roupa. Possui 3 níveis de água
e 6 programas, incluindo lavagem rápida para roupas íntimas
ou sintéticas e programa lavagem pesada para roupas muito
sujas. Seus três dispensers individuais contam com exclusivo
sistema de entrada de sabão, alvejante e amaciante por trás
do cesto, prevenindo manchas. Seu sistema de lavagem por
turboagitação é responsável por uma maior eficiência, com
baixo desgaste das roupas. o filtro para fiapos elimina com
facilidade os indesejáveis fiapos da lavagem. Possui ainda pés
reguláveis, que permitem nivelar a altura da lavadora e
facilitam a limpeza por baixo da mesma. Possui classificação à
pelo inmetro de produto que consome menos energia,
comprovando sua grande eficiência e economia.
FOGÃO 4 BOCAS - Puxador aço, - Botões
removíveis,Dimensões do produto:Altura 85,50 cmLargura
51,00 cmProfundidade 57,30 cm Prateleiras do forno1
simples.
MICROFONE SEM FIO UHF10BP HEADSET/ Lapela Freq.
537.2Mhz• Frequência 470-608MHz Estabilidade de
Frequência 0.005 Saída RF-100dBm Imagem de Rejeição
Espelhada 45dB Sinal/Ruído 95 dB Distorção 0,5 Nível de saída
de áudio 1V (10K) Alimentação DC12V 500MA, Transmissor
Frequência de Estabilidade 10ppm Saída RF menor que 30mW,
Desvio máximo 75KHz Emissão Simulada 40 dB, Alimentação
3V (2 pilhas tamanho AA) Consumo de Corrente 100mA
VALOR TOTAL

UND

5

UND

10

UND

2

UND

3

UND

4

UND

4

UND

15

LOTE 7 – ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QUANT.
Filtro De Linha Regua 5 Tomadas 2M Extensao 110-220V;
UNID.
15
apresentar na proposta - marca
Filtro de Linha com 6 tomadas; novo padrão brasileiro, cabo
UNID.
15
de um metro aprovado pelo INMETRO e fusível de proteção.
Apresentar na proposta / marca

V.UNITÁRIO

V. TOTAL
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Fonte de Alimentação 650W real; Especificações: AC input:
100-240V - Entrada atual: 10A-5A, Frequência: 47~63Hz Potência: 650W, ATX. Apresentar na proposta marca e modelo
Fonte de Alimentação 500W real; ESPECIFICAÇÕES Potência:
500W - PFC: Ativo - 80 Plus Bronze - Tensão de entrada: 100240V - Corrente de entrada: 8-4ª - Freqüência de entrada: 5060hz - Dimensões: 140 x 150 x 86 mm - Tamanho do
ventilador: 120mm. Apresentar na proposta marca e modelo
Fonte
Potência
Combinada
Operacional:
350W;
Especificações: - Potência: 350W - Pinos: 20+4P e CPU 4+4P,
Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47~63Hz - Bivolt
Chaveada, Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V
/+5Vsb, Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5ª Frequência: 110W /300W /3.6W, /12.5W - SATA: 2
Conectores - Ventiladores: 1x Fan de 12cm - Molex: 02
Conectores. Apresentar na proposta marca e modelo
Teclado padrão, USB, Preto, modelo ABNT teclas: 107 na
proposta - marca e modelo
Kit Teclado e Mouse sem fio; Teclado: - Teclas de perfil baixo
- Altura do teclado ajustável - Bateria: 2 x AAA - Duração das
pilhas (não recarregável): 36 meses - Layout ABNT 2 - Teclas
especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla “fn”.
Mouse: - Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado Bateria: 1 x AA - Duração das pilhas (não recarregável): 12
meses. Apresentar na proposta - marca
MOUSE ÓPTICO; Conexão - USB; - Resolução mínima de 800
dpi; cor: Preto; - apresentar na proposta - marca e modelo
ALICATE PARA CLIMPAR; Especificações: - Ferramenta com
8.5" ( 215mm ). •Itens inclusos: - Catraca para Crimpar
conector modular plug RJ45 (8x8 ) **CAT.6 Blindado** e RJ11
+ RJ12 ( 6x2 / 6x4 / 6x6 )
ORGANIZADOR DE CABOS PARA EQUIPAMENTOS - de fios
espiral, tubo espiral rolo - organizador de fios; Diâmetro de 1/2
pol; 10 metros, cor: preto
CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK: Recursos: Fonte
Bivolt: 110v, 220v, Voltagem: 12v, 15v, 16v, 18v, 19v, 20v, 24v,
Amperagem Máxima: 5A, Tipo de Chaveamento de voltagem:
Manual, 8 Pinos Adaptadores para os diversos Fabricantes.
apresentar na proposta - marca e modelo
HD, PADRÃO 3.5pol, 500gb de Armazenamento, 32mb De
Cache, 7.200rpm, Interface Sata Iii 6gb/S, P/ Uso em Desktop.
Apresentar na proposta - marca
HD SSD 480GB SATA Iii 6gb/s 2.5 Para Computador Ou
Notebook. apresentar na proposta - marca e modelo
HD EXTERNO; 01 TB. apresentar na proposta - marca e modelo
HD externo; 500 GB. apresentar na proposta - marca e modelo
PENDRIVE; 16 GB. apresentar na proposta - marca
PENDRIVE; 32 GB. apresentar na proposta - marca
Placa-Mãe GA-H170M-D3H, Intel LGA 1151, mATX, DDR3
Placa-Mãe Prime H310M-E R2.0/BR, Intel LGA 1151, mATX,
DDR4
Placa-Mãe B450M Steel Legend, AMD AM4, mATX, DDR4
Memória, 8GB, 2666MHz, DDR4. apresentar na proposta marca
Memória, 8GB, 2400MHz, DDR4, Notebook. apresentar na
proposta - marca
Memoria 4GB DDR4 2400mhz - Notebook. apresentar na
proposta - marca
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24
25
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39
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42
43
44
45
46
47
48
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50

51

52

Memória DDR3 04gb 1333mhz. apresentar na proposta marca
Memória DDR4 2133MHz 8GB. apresentar na proposta marca
Memória ddr3 4gb 1600mhz. apresentar na proposta - marca
Memória ddr3 8gb 1600mhz. apresentar na proposta - marca
Pasta Térmica 15g Bisnaga Cda
Roteador Dual Band 1200 Mbps 4 Antenas
Roteador 300 Mbps; banda dupla
Adaptador Wireless PCI Express 300Mbps
Adaptador Wireless USB 150Mbps
Caixa Cabo de Rede CAT5E Azul 305M
Conector de rede RJ45 (com 100 unid)
SSD 120GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350MB/s
SSD 240GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350MB/s
Bateria Cr2032 3v Lithium Unidade Placa Mãe Cmos
Switch 8 Portas 10/100 Mbps Padrões e Protocolos: IEEE
802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x | CSMA/CD
Switch 16 Portas TP-Link Gigabit 10/100/1000 Mbps
Rack/Desk
Cabo USB A Macho x USB B Macho MD9, 5 metros
Cabo Monitor VGA MD9 Filtro 1.5m
Cabo HDMI 5m Ultra HD 4K
Case para HD 2.5´ USB 3.0,
BASE PARA NOTEBOOK com cooler, com 4x ângulos
ajustáveis; Tipo de conexões: Portas USB
Processador Intel Core i5-9400F Coffee Lake, Cache 9MB,
2.9GHz (4.1GHz Max Turbo), LGA 1151
Processador Intel Core i3-7100 Kaby Lake, Cache 3MB,
3.9GHz, LGA 1151
Processador AMD Ryzen 5 3600X Cache 32MB 3.8GHz (4.4GHz
Max Turbo) AM4
Processador AMD Ryzen 3 2200G, Cooler Wraith Stealth,
Cache 6MB, 3.5GHz (3.7GHz Max Turbo), AM4
Placa de Video: Memória: - Capacidade: 4GB - Tipo: GDDR5 Clock: 1500MHz x4 (6,0 Gbps) - Interface: 128 bits
Auto
transformador
220v-110v
especificações:
proteçãotérmica de sobreaquecimento, proteção contra
choqueelétrico, frequência 60hz, cabopp 2p+t macho/fêmea,
tomadas no padrãonbr 14136, conector h, 1000va,, 220v-120v
Adaptador Usb Wifi Dual Band 300 Mbps Action A1200
Características Técnicas: * Padrão IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
* Velocidade: 300 Mbps (2.4GHz) e 867 Mbps (5GHz; * Modo
do Rádio: MiMo; * Potência máxima: 20 dBm (2.4GHz) e 15
dBm (5GHz);
AUTOTRANSFORMADOR 1500VA DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Especificações:
- Converte 110V para 220V e 220V para 110V
- Protetor térmico automático
- Tensão de entrada: 220V ou 120V (definido pelo usuário)
- Tensão de saída: 220V ou 120V (definido pelo usuário)
- Indicação das tomadas: vermelha 220V e preta 110V
- Gabinete aterrado
- Frequência de operação: 60Hz
- Variação de tensão de entrada: +/- 15%
- Temperatura de operação 0 a 40°C
- Umidade relativa 0 a 95% sem condensação
- Rendimento típico: >90%
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- Número de tomadas: 2 unidades NBR 10A
- Enrolamento: Fio classe H (180°C)
- Proteção contra sobrecarga: sim (sensor térmico
rearmável)
-Dimensões: 125 x 100 x 115 mm Proteções:
- Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
-Protetor térmico rearmável (desliga em caso de sobrecarga)
Recursos:
- Garantia 1 ano de garantia
VALOR TOTAL
LOTE 8 - DRONE
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA) para
mapeamento aéreo com as especificações a seguir: a) Sensor:
CMOS 12 MP 1/2.3 b) ZOOM ÓPTICO: 24 MM - 48 MM c)
Resolução de Vídeo: Mínimo de 2.7 K d) Gimbal: 3 Eixos e)
Armazenamento Interno (Aeronave): 8 GB f) Detecção de
Obstáculos: Omnidirecional g) Tempo Máximo de Voo (sem
vento): igual ou superior a 30 minutos h) Sistema de
Navegação por Satélite: GPS + GLONASS i) Altura Máxima de
Serviço (acima do nível do mar): 6000 m I.I - Cada unidade de
1
UND
equipamento (cada drone) deve possuir como acessório(s): a)
1 (um) controle remoto b) 3 (três) baterias c) 5 (cinco) pares
de hélices d) 1 (um) carregador de baterias e) 2 (dois) cartões
de memória - microSD 128 GB f) 1 (uma) Bolsa ou Mala de
Transporte I.II - Cada unidade de equipamento (cada drone)
deve possuir: a) HOMOLOGAÇÃO NA ANATEL DE FÁBRICA NA
AERONAVE E NO CONTROLE REMOTO b) Certificado de
registro da aeronave na ANAC c) Garantia de 1 (um) ano
VALOR TOTAL
LOTE 9 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
ITEM
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO
BRANCO – Acabamento - Brilhos |Altura (cm) 89.00 |Peso (kg)
1
UND
2.21| Cor Branco| Material Plástico| Profundidade (cm)
51.00| Largura (cm) 43.00| Peso Líquido (kg) 2.2
ARMÁRIO
AÇO
PARA
PASTA
AZ:
Chapa
24
(0,60mmespessura), com 2 portas de abrir com maçanetas; 04
prateleiras, Capacidade por prateleira 70 kg bem distribuídos.
50 escaninhos; com portas; Prof. 320 cm; Dimensões Externas:
2
UND
A - 2000 x L - 1200 x P – 320; Corpo e Prateleiras: Chapa#24 0,60 mm; Cor: Cinza; Acabamento: Tratado pelo processo
anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi
eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150
graus, na cor cinza claro.
MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS: Mesa para Escritório
3
UND
Profundidade 60 cm com largura 163 cm
LONGARINA DE 4 LUGARES: DIRETOR EM ESPUMAINJETADA;
4
UND
Suporta até 400,0kg (100
CADEIRA
ESCRITÓRIO
GIRATÓRIA
PRESIDENTE:
Composição/Material: Polipropileno e poliéster; Estrutura:
Metal revestido com PVC; Encosto: Espuma injetada; Assento:
Espuma injetada; Revestimento: Poliéster e Metal cromado;
5
UND
Pés: 5 rodízios; com braço; Reclinável: Sim; Acabamento:
Poliéster e Metal cromado; Estampa/Cor: Preto; Conteúdo da
Embalagem: 1 Cadeira, Acessórios, Peças para a Montagem e
Manual de Instruções; Dimensões aproximadas do produto
ITEM

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

1
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15

sem embalagem (AxLxP): 110 a 118x64x68cm; Peso líquido
aproximado do produto (kg): 17kg.
CADEIRA
ESCRITÓRIO
GIRATÓRIA
PRESIDENTE:
Composição/Material: Polipropileno e poliéster; Estrutura:
Metal revestido com PVC; Encosto: Espuma injetada; Assento:
Espuma injetada; Revestimento: Poliéster e Metal cromado;
Pés: 5 rodízios; com braço; Reclinável: Sim; Acabamento:
Poliéster e Metal cromado; Estampa/Cor: Preto; Conteúdo da
Embalagem: 1 Cadeira, Acessórios, Peças para a Montagem e
Manual de Instruções; Dimensões aproximadas do produto
sem embalagem (AxLxP): 110 a 118x64x68cm; Peso líquido
aproximado do produto (kg): 17 kg.
CADEIRA ESCRITORIO GIRATÓRIA DIRETOR: Cadeira giratória
Reclinável Encosto e assento em tela Regulagem de altura a
gás Braços de apoio fixos Acabamento do pistão cromado Peso
suportado: 120 kg Rodas em plástico Dimensões: Largura: 63
cm,Altura: 97 cm, Profundidade: 50 cm, Peso: Aprox. 9,6 kg.
CADEIRA
SECRETARIA
GIRATÓRIA
SEM
BRAÇOS
REGULÁVEIS:COM BASE QUE SUPORTA ATÉ 120 KG. ESPUMA
INJETADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO J. SERRANO,
ALTURA: 30 CM, LARGURA: 37 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM,
PESO: 10 KG.
CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO: estrutura na cor
preta; Material: estofado em espuma injetada (47x42cm);
apoio lombar, espaldar médio (37x44cm); revestido em técido
de polipropileno; Proteção das bordas do assento e encosto
em perfil de PVC de alto impacto; estrutura tubular de aço 4
pés pintada em epoxi, As medidas podem variar em até 10%
p/ mais ou p/ menos.
ARMARIO FECHADO: Armário alto 2 portas 15 mm . Medidas
:1500x800x380 .Cores : Branco, cinza cristal , bege Outras
cores com 20 % de acréscimo : Preto , azul chile , wengue ,
maple.
ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS NA CHAPA 26 COM
CHAVES.
MESA DE PLÁSTICO QUADRADA Branca Produto aditivado
com Anti-UV, ou seja, resistente a raios solares. As mesas são
ideais para ambientes residenciais ou públicos, como bares,
hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc
ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO: dobras duplas naslateraisdobras triplas nas frontais e posteriores - 4 colunas em perfil l
de 30x30mm - 4 sapatas plásticas - pintura eletrostática a pó c/cristal e - pintura esmalte sintético - outras cores - chapas 18
e 26. 1,20mm e 0,45mm-6 prateleiras.40regulagens de altura
- 4 reforços x nas laterais e 1 de fundo (incluso) capacidadeporprateleira
30kgdimensões:alt......2000mm
larg....920mm prof 300mm peso daestante:16 kgs
MESA DE REUNIÃO com tampo retangular ou oval em MDF
revestido de laminado melamínico, montada sobre dois
pés.DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS • Tampo retangular: 2000 x
950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para
acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e
atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve
possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; •
Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para
camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100
micrometros.
Mesa para refeitório 18mm com bancos para 8 Lugares,
Medidas: Largura: 1,80 metros, Altura: 77,3 centímetros,
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Profundidade: 90 centímetros; Estrutura: 100% MDF; Cor:
Branca, Revestimento Pintura U.V. REFEITÓRIO ESCOLAR (10
LUGARES) Conjunto de Refeitório (mesa com 2 bancos
VALOR TOTAL

4.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
O fornecimento dos produtos, oriundo deste edital, serão solicitados através do setor de
compras, o prazo para entrega é no máximo em 72 hs (setenta e duas horas), sob pena
de o licitante incorrer em infrações previstas na Lei.
O prazo de garantia mínima dos produtos é 01 (hum) ano, devendo ser substituído por
outro equipamento (novo) caso apresente falha nos 15 (quinze) primeiros dias de uso.
Os produtos serão recebidos por servidor designado, que poderá junto a licitante
vencedora solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades, que forem
verificadas na entrega dos mesmos.

5. DO CONTRATANTE:
a)

Cumprir rigorosamente a obrigação de efetuar o pagamento na forma
estabelecida;

b)

Cientificar imediatamente a CONTRATADA de qualquer falha verificada

durante a fiscalização do objeto ora contratado.
c)

Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do

Contrato, podendo ainda contratar terceiros para assistir e subsidiar
cumprimento desta obrigação.
d)

Fazer cumprir, fielmente, o presente Contrato, de acordo com as cláusulas

avençadas e com as normas vigentes.
6. DA CONTRATADA:
a)

Promover a execução do objeto do presente contrato, de acordo com o

Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº PE-017-2021-SRP.
b)
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação, no todo ou em parte, sem previa e expressa anuência da
CONTRATANTE.
7. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
a) Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Responsável,
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do objeto contratado,
sem prejuízos da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e/ou
subordinados.
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8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em até 30(trinta) dias após o fornecimento
dos produtos oriundo deste Certame, mediante a emissão da nota fiscal correspondente,
acompanhado das certidões negativas.
9. VIGÊNCIA DO CONTRATO:
O presente contrato terá vigência na da data de assinatura, encerrando-se em 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os
contratantes, nos termos da legislação vigente.
10. SANÇÕES CONTRATUAIS:
O descumprimento, total ou parcial das obrigações ora estabelecida sujeitará a
CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e também às previstas na licitação atinente ao presente termo contratual,
garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.
Apuarema – Ba, 20 de outubro de 2021.

___________________________________
Helenildo Martins Santos
Presidente da Copel
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-017-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-106-2021
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO
Nº

PROCESSO
Nº

OBJETO

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
TELEFONE

CELULAR

EMAIL

BANCO (NOME/Nº)

AGÊNCIA
Nº

CONTA CORRENTE Nº

VALIDADE DA PROPOSTA DE
PREÇOS

PRAZO DE EXECUÇÃO
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ITEM

1

2

3

4

5

6

7

LOTE 1 – COMPUTADORES E SIMILARES
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QUANT.
COMPUTADOR COMPLETO: Configuração mínima Processador Intel Core i7-10700 10ª Geração; Cache16MB,
Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz, Frequência
turbo máxima: 4,80 GHz, Memória RAM: Capacidade: 8GB,
Tecnologia: DDR4, Frequência: 2400 MHz, Armazenamento:
SSD 240GB SSD, Placa mãe:Chipset: Gigabyte H410M-H; com
UNID
9
Sistema operacional Windows 10 original e pacote office 2016;
Monitor de 19,5 Polegadas Widescreen, Tipo: LED, Conexões Entrada: HDMI; Unidade de CD/DVD; Voltagem: Bivolt; Mouse
USB Óptico de 3 botões, Teclado multimídia com fio USB;
Áudio: Caixas de Som. Apresentar na proposta de preço:
marca, modelo
COMPUTADOR desktop com processador (2 núcleos, threads
4, cache 4mb), 4gb ram, ssd 120 gb, placa mãe compatível,
dvd-rw, gabinete 4 baias, fonte 300w 80plus bronze, monitor
led 19,5”, teclado multimídia usb, mouse óptico usb, caixa de
UNID
15
som usb, com estabilizador padrão e windows 10 64 bits;
adaptador wirelles interface: usb 2.0; antena: 5dbi; padrões
wireless: ieee 802.11b/g/n 2.4 ghz, ieee 802.11ª/n/ac 5 ghz;
velocidades: 200 mbps em 2,4 ghz /433 mbps em 5 ghz;
garantia: 1 ano
CPU (GABINETE): Configuração mínima - Processador lntel
Core i3-10100 – 10ª Geração 4 Núcleos e 8 Threads de 3.60Ghz
a 4.30Ghz no modo Turbo); Placa mãe; Intel H410 Express,
Memória RAM: Memória 8GB, DDR4 2400 MHz,
UNID
10
Armazenamento: SSD 240GB SATA, Disco Rígido 1 TB SATA
(7200RPM, 6 Gbits/s); Unidade de CD/DVD; Unidade Óptica;
com Sistema operacional Windows 10 e pacote office 2016
original. Apresentar naproposta de preço: marca, modelo
CPU (GABINETE): Configuração mínima Processador Intel Core
i5 9400f, Cache 9 MB; 2,9 GHz (4.10 GHz), Placa mãe; Intel LGA1151, mATX, DDR4 RAM 8 GB DDR4 2400 MHZ, SSD 240GB
Sata 3 2,5", HD 1B, Placa de video minimo de 2GB (com sistema
UNID
11
operacional original Windows 10 pro 64 bits e pacote office
2016 original); Unidade de CD/DVD. Apresentar na proposta
de preço: marca, modelo
CPU (GABINETE): Configuração mínima Processador Intel Core
i3 7100, Cache 3 MB; 3,9 GHz, RAM 4GB DDR3 1600MHZ, Placa
mãe; (compativel), SSD 120GB Sata, HD 1TB (com sistema
UNID
20
operacional original Windows 10 pro 64 bits e pacote office
2016 original); Unidade de CD/DVD. Apresentar na proposta
de preço: marca, modelo.
MONITOR: Especificações: Tamanho: 21,5"- Tipo de Tela: TNBrilho: 200 cd/m²- Resolução Máxima: 1920 x 1080- Contraste
Estático: 600:1- Suporte de Cores: 16,7M - Pixel Pitch: 0,24825
x 0,24825 mm- Tempo de Resposta: 5ms- Revestimento de
UNID
15
Tela Anti-glare (3H)- Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 HzÂngulo de Visão: 90° / 60°- Suporte de Parede (VESA) 75 x
75mm Entradas / Saída:- HDMI- VGA- HP Out. Apresentar na
proposta de preço: marca, modelo
MONITOR: Especificações: Tela: - Tamanho: 24"- Proporção
UNID
15
de Tela: 16:9- Tipo de painel: TN- Brilho (Típico): 250cd/m²Brilho (mínimo): 200cd/m²- Contraste Estático: 1000:1(Typ),

V.UNITÁRIO

V. TOTAL
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600:1(Min)- Tipo de Contraste: Mega- Resolução: 1920 x 1080Tempo de resposta: 1ms (GTG)- Ângulo de visão (horizontal /
vertical): 170°/160°- Suporte de Cor: 16.7M- Taxa de
atualização: 75Hz; Apresentar na proposta de preço: marca,
modelo
MONITOR: Especificações: - Display: 19.5" (16:9)- Área ativa
do display: 43.2 x 23.9 cm- Tipo de Painel: TN- Resolução
máxima e taxa de atualização: 1366 x 768 @ 60 Hz- Tempo de
resposta: 5 ms (on/off)- Contraste: 100 million:1 max Brilho:
200 cd/m2- Ângulo de visão (CR=10): 90° (H), 65° (V)- Cores:
16.7 million- Bits: 6-bit + Hi-FRC- Sinais de entrada: 1x VGA /
1x HDMI- Furação VESA para suporte: 100 x 100 mmCertificação: MPR-II / ENERGY STAR- Fonte de energia: Internal
(100 V – 240 V)- Dimensões do produto: 463.4 (L) x 362.2 (A) x
19.1 (P) mm. Apresentar na proposta de preço: marca, modelo
VALOR TOTAL

UNID

LOTE 2 – IMPRESSORAS E SCANNER
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
Impressora Laser (comum): Especificação mínima: Visor LCD:
1 linha; Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico;
Velocidade Máxima: Até 32 ppm; Resolução (máxima): Até
2400 x 600 dpi; Memória Padrão: 32MB; Tempo de Impressão
da Primeira Página: Menos de 8,5 segundos; Processador: 266
MHz; Interfaces: USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless
802.11b/g/n; Emulação: PCL6; Duplex; Volume Máximo de
UNID
Ciclo Mensal: 10.000 Páginas; Ciclo Mensal Recomendado:
2.000 páginas; Compatibilidade com dispositivos móveis:
AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Cortado Workplace,
Wi-Fi Direct; Interface de Rede Embutida: Wireless
802.11b/g/n, Ethernet; Modo Toner Save; Apresentar na
proposta de preço: marca, modelo
Impressora Multifuncional Laser; Especificação mínima:
impressora laser, scanner e copiadora: Especificações: voltagem: 127v- visor lcd: touchscreen 2,7"- tecnologia de
impressão: laser eletrofotográfico- velocidade máxima: até 32
ppm- resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi- memória
padrão: 64mb- interfaces: usb de alta velocidade, wireless
802.11b/g/n- emulação: pcl6 & br-script3- conectividade web:
dropbox, google drivet, evernote, onedrive, onenote, box,
UNID
facebook, flickr and picasa web albumstm- volume
máximo de ciclo mensal: 10.000 páginas- ciclo mensal
recomendado: 2.000 páginas- compatibilidade com
dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother
iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct manuseio de
papel:- capacidade da bandeja de papel: 250 folhascapacidade de saída do papel: 100 folhas- tamanhos do papel:
a5 até ofício- adf:
Impressora Multifuncional Laser (impressora, copiadora,
scanner); Especificação mínima: Impressão:- Resolução da
Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi- Cópias MúltiplasDiscagem Abreviada (n° de locais): 300- Acesso RemotoRelatório de Atividades/Relatórios Periódicos- Funções
UNID
Principais: Impressão, digitalização, cópia e fax- Cópia Duplex
(Frente e Verso) Tempo de Impressão da Primeira Página: 7,5
segundos- Tecnologia de Impressão: Laser EletrofotográficoMemória Padrão: 1 GB- Velocidade Máx. de Impressão em
Preto (ppm): 52/50 ppm (carta/A4)- Resolução da Impressão
(máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi- Capacidade da Bandeja

15

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

6

6

4

41

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XK2XML+NFR7VDHDDQ25HFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
91 - Ano - Nº 2278

Apuarema

4

5

de Papel: 520 folhas- Capacidade de Papel na Bandeja
Opcional (folhas): 4 x 520 folhas- Bandeja Multiuso: 50 folhasCapacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso)- Interface
de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi
Speed USB 2.0- Compatibilidade com o Driver de Impressora†:
Windows®, Mac OS®, Linux- Emulações: PCL6, BR-Script3‡,
IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0Função de Impressão Segura- Volume Máximo de Ciclo
Mensal: 150.000 páginas- Volume de Impressão Mensal
Recomendado‡: Até 10.000 páginas- Aplicativo de
Impressão para Dispositivos Móveis‡: AirPrint™, Google
Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado
Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC o produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento. Apresentar na
proposta de preço: marca, modelo
Impressora Multifuncional (colorida); Especificação mínima:
Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi; Velocidade
de impressão: 33 ppm em preto e 20 ppm em cores;
Tamanho da gota: 3 picolitros; Capacidade de Entrada do
papel: 150 folhas de papel A4; Capacidade de Saída do papel:
30 folhas de papel A4; Tamanhos de papel suportados: A4, A5,
A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm
(3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia
Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm
(8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9
1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm); Tipos de papel
suportados: Comum; Impressão Duplex: Automático; Visor de
LCD: LCD de 2.4"; Alimentador Automático de Documentos
(ADF); Email Print; Apple Air Print; Google Cloud Print; Scan
to Cloud; Apresentar na proposta de preço: marca, modelo
Impressora Multifuncional (colorida); Especificação mínima:
Impressão: - Tecnologia de impressão: Jato de tinta
PrecisionCore 1S de 4 cores (CMYK)- Linguagem de impressão:
Epson ESC/P®-R - Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros Resolução: Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em
vários tipos de papel Velocidade de impressão: - Máxima: Em
preto 33 ppm e em cores 20 ppm - Normal: Em preto 15 ISO
ppm e em cores 8 ISO ppm - Automática frente e verso: Em
preto 6.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm ; Impressão e
digitalização Wireless: - Epson ConnectTM Solutions4: Epson
iPrintTM App (IOS, AndroidTM), Epson Email Print, Remote
Print Driver, digitalização para a nuvem. Outros: Apple Air
Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service. Cópias: Velocidade das cópias: 11 ISO cpm (em preto), 5.5 ISO cpm (em
cores) - Modos de cópia: Colorida, preto/branco,
padrão/melhorada - Quantidade: 1-99 cópias (sem PC) Tamanho: Base plana: A4, carta; ADF: ofício/21,6 cm x 35,6 cm
(8.5"x14") - Funções de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução
e ampliação (25-400%), multi-páginas, qualidade, remover
perfurados, remover sobras, cópia de documentos, sem
bordas, Digitalização: - Tipo de scanner: Base plana com sensor
de linhas CIS colorido - Área de digitalização máxima: 21,6 x
29,7 cm (8,5" x 11,7")- Profundidade das cores: 48 bits de
entrada, 24 bits de saída - Funções de digitalização:
Digitalização para PC, digitalização para a nuvem; Resolução: Ótica: 1200 dpi - Hardware: 1200 x 2400 dpi - Interpolada:
9600 x 9600 dpi; Apresentar na proposta de preço: marca,
modelo

UNID

6

UNID

10
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Scanner: Tecnologia: Color Charged-Coupled Device (CCD);
Fonte de Luz: LED (Light Emitting Diode); Alimentação do
Papel: ADF; com Digitalização frente e verso (duplex)
automático; Resolução Óptica (DPI): 600; Resolução de Saída
75 ~ 1200 (DPI), Peso: 4,6kg, Ciclo Diário Recomendado: até
10.000 folhas, Ruído Acústico: Em operação: < 55 dB Standby:
< 45 dB, Modo Escala de Cinza: 16bits input, 8bits output;
Modo Colorido: 48bits input, 24bits output; Dimensões
(LxPxA): Máximo: 316 x 680 x 239 mm Mínimo: 316 x 191 x 168
mm; ADF (Mín) 50 x 50 mm, ADF (Máx) 216 x 356 mm ( Ofício
) Capacidade do ADF 100 folhas ( A4 : 80 g/m² ), Gramatura do
Papel 27 ~ 413 g/m² Apresentar na proposta: marca e modelo
VALOR TOTAL

UNID

2

LOTE 3 – NOBREAKS E ESTABILIZADORES
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QUANT.
NO-BREAK: Números de tomadas: 05; com no mínimo 1.200
VA; Características Gerais: - Microprocessador (tecnologia
RISC/FLASH); Forma de onda senoidal por aproximação (PWM
- controle de largura e amplitude); Regulação automática de
voltagem
(AVR)
LineInteractive;
Indicadores
de
funcionamento pela rede e baterias; Alarme audiovisual
intermitente para queda de rede e final do tempo de
autonomia; Gerenciamento inteligente das baterias, com
UNID
15
recarga automática; Proteção eletrônica contra sub e
sobretensão; Proteção contra curto-circuito e sobrecarga;
Diagnóstico de alerta avançado (auto teste de partida);
Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha
interno); Circuito desmagnetizador; Inversor sincronizado com
a rede (sistema PLL); DC Start - Permite ser ligado na ausência
de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias;
Apresentar na proposta de preço: marca, modelo
NOBREAK 1500VA, Senoidal Pura, 8 Tomadas de Saída,
Indicador de LED, Alarme Sonoro, Bivolt, Preto Especificações:
Potência: 1500VA, Tensão de entrada: 115V / 220V
(automático), Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável
manualmente via chave comutadora), Conexão de entrada: 1
cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s)
externa(s), Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR
14136, Forma da onda no inversor: Senoidal pura. Tensão DC:
24V, Bateria(s): 2 Baterias internas de 12V 7Ah, Bateria
externa indicada - não inclusa: 2 baterias de 12V até 45Ah,
Autonomia Média: 60 minutos com referência ao uso de 1PC
on board + 1 monitor LCD 15,6ʺ, Comunicação Inteligente:
com interface USB, Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%)
com detecção. Automática: Fator de potência saída: 0,7,
UNID
8
Tempo de transferência: 1 ms, Rendimento em rede (com
meia carga): >96%, Rendimento em inversor (com meia carga):
>85%, Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA),
Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA), Tolerância para
tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%,
Dimensões: Altura: 230mm, Largura: 150mm, Comprimento:
445mm Proteções:, Proteção contra sobrecarga na saída com
sinalização, Proteção contra subtensão AC, Proteção contra
sobretensão AC, Proteção contra descarga total da(s)
bateria(s), Proteção contra sobreaquecimento no inversor,
Proteção contra sobreaquecimento no inversor, Proteção
contra sobreaquecimento no Transformador, Proteção contra
curto-circuito nas tomadas de saída. Recursos: Topologia: Line

V.UNITÁRIO

V. TOTAL
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Interactive, Forma de onda Senoidal Pura, Entrada Bivolt
automático 115V / 220V, Saída Bivolt selecionável 115V /
220V, 2 Baterias seladas internas de 12V/7Ah, Expansão de
autonomia com conector de engate rápido – Exp,
Comunicação inteligente USB de série, Comunicação RS232
(opcional), 8 Tomadas de saída (Norma NBR 14136),
Estabilizador e filtro de linha integrados, Chave liga-desliga
temporizada e memorizada, Leds indicadores visuais (rede e
bateria), Fusível de proteção externo (com unidade reserva),
Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica,
Carregador de baterias inteligente, Carregador de baterias
inteligente,
Alarme
sonoro,
Tecnologia
SMD,
Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash, Inversor
sincronizado com a rede, Acionamento do inversor em
subtensão, sobretensão ou sobrecarga, Medição da tensão de
entrada em true-RMS, Correção da tensão de saída em trueRMS, Medição da corrente de bateria e corrente de carga em
true-RMS, Frequência de amostragem para medição trueRMS: 7680Hz (em rede 60Hz), Circuito desmagnetizador,
Painel em plástico ABS de alto impacto, Autonomia média de
60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor
LCD 15,6ʺ, Desligamento automático ao final do tempo de
autonomia, Compatível com grupo gerador. Aplicações:
Aparelhos eletrônicos e de telecomunicações, Áudio e Vídeo,
Caixas Registradoras (PDV), Câmeras e CFTV, Computador ou
Notebook, Equipamentos eletrodomésticos em geral,
Fechaduras magnéticas, Impressoras a jato de tinta,
Microcomputadores, Modem, Periféricos em geral, Plotters e
Roteador.
NO-BREAK; Saída: Capacidade de Potência de Saída: 300
Watts / 600 VA; Potência Máxima Configurável (Watts)
300Watts / 0VA; Tensão nominal de saída: 115V; Eficiência em
carga total: 90.0%; Frequência de Saída (sincronizada com
rede elétrica) 60 Hz; Topology: Line interactive; Tipo de Forma
de Onda: Senoidal aproximada; Conexões de Saída: (4) NBR
14136 (Bateria de Reserva); Entrada: Tensão nominal de
entrada: 115V; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz; Tipo de
Conexão de Entrada: NBR 14136; Comprimento do Cabo: 1.22
metros; Número de Cabos de Alimentação: 1; Eficiência em
carga total: 90.0%; Baterias e Tempo de operação: Tipo de
bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a
prova de vasamento; Tempo de recarga típico: 12 hora (s);
Baterias sobressalentes: 24008; Quantidade de RBC: 1; Gráfico
de autonomia
NOBREAK - especificações: potência 1000 wv, mono, 4
tomadas, entreda nbr 14.136/saída 4 nbr 14.136,
microprocessado com 24 meses de garantia.
ESTABILIZADOR; 300VA Bivolts padrão de tomada nova;
Apresentar nap roposta de preço: marca e modelo
ESTABILIZADOR; 500VA Bivolts padrão de tomada nova;
Apresentar na proposta de preço: marca e modelo
ESTABILIZADOR; 1000VA Bivolts padrão de tomada nova;
Apresentar na proposta de preço: marca e modelo
VALOR TOTAL

UNID.

15

UNID.

15

UNID.

20

UNID.

20

UNID.

15

LOTE 4 – NOTEBOOKS
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
NOTEBOOK: Sistema Operacional Windows 10 64 bits
UNID
Processador Intel® i3- 8130U (8ª geração) Dual Core 2,20 GHz

QUANT.

V.UNITÁRIO
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11
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a 3,40 GHz 4 MB SmartCache Memória 4 GB tipo DDR4
Armazenamento 1 TB HDD SATA Tela 15.6” LED LCD (1366 x
720), Leitor de Cartões, HDMI, Bluetooth. Apresentar na
proposta de preço: marca e modelo
NOTEBOOK: Configuração mínima - Especificações: - Intel
Core i5-10210U - Quad Core, - Frequência: 1.60GHz min e
máximo turbo de 4.20GHz, - 6MB Intel Smart Cache, - 8GB
(4GB Soldada + 4GB Modulo) RAM - DDR4 - de 2133MHz,
- Expansível até 20GB (1 slot livre no total), -Tela; 15.6" LED
LCD com designer ultrafino Armazenamento: - 1TB HDD SATA
3 2.5 MM RPM 5400, - 128GB SSD PCIE NVME 3X2 M2 2280, Sistema Operacional Windows 10 64 bits e pacote office
original. Apresentar na proposta de preço: marca e modelo
NOTEBOOK (processador décima geração, cache 6mb,
3,60ghz); memória ram 8gb, expansível até 20gb; ddr 4; ssd de
256gb pcie 3.0 nvme x2; windows 10 64 bits; tela de led 15,6”
hd (1366x768); conexões: 2 entradas usb 3.0; 1 entrada usb
3.1 tipo c; 1 entrada usb 2.0; 1 entrada hdmi; entrada de rede;
entrada para fone de ouvido; bluetooth 5.0 e wi-fi; teclado
abnt2; touchpad; dois alto falantes estéreo - microfone duplo;
bateria de 3 células (li-íon); fonte bivolt; Garantia: 1 ano
VALOR TOTAL

UNID

11

UNID

7

LOTE 5 – CELULARES E TABLETE
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
CELULAR SMARTFONE MEMÓRIA
Memória Interna: 64 GB Memória RAM: 4 GB
Tipos de cartão de memória: MicroSD
Capacidade máxima do cartão de memória: 256 GB
SISTEMA OPERACIONAL
Nome do sistema operacional: Android
Versão original do sistema operacional: 9.0 Pie Última versão
compatível do sistema operacional: 10
Camada original de personalização do sistema operacional:
MIUI 10
TELA Tamanho da tela: 6.3”
Tipo de resolução da tela: Full HD+ Resolução da tela: 1080 x
2340 px Tecnologia da tela: IPS
Tipo de tela: Dot Drop Display Proporção da tela: 19.5-9
Taxa de atualização de tela: 60 Hz
CÂMERA Resolução da câmera traseira principal: 48 Mpx
UNID
Resolução de vídeo da câmera traseira: 3840 x 2160 px
Resolução da câmera frontal principal: 13 Mpx Quantidade de
câmeras traseiras: 4 Resolução das câmeras traseiras: 48 Mpx
/ 8 Mpx / 2 Mpx / 2 Mpx Quantidade de câmeras frontal: 1
Resolução de vídeo da câmera frontal: 1920 x 1080 px Zoom
digital: 10x CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS CÂMERAS
48MP HD,Smart ultra-wide angle mode,Rear camera
Beautify,Steady handheld night photography,Portrait mode
background blurring,Panorama mode,Pro mode,Photo
timer,Leveling,Burst mode,Face recognition,HDR,Ultra wideangle edge distortion correc... SEGURIDADE
Com leitor de impressão digital: Não Com reconhecimento
facial: Sim BATERIA
Capacidade da bateria: 4000 mAh Tipo de bateria: Polímero de
Lítio Com carregamento rápido: Sim CONECTIVIDADE
Rede: 4G/LTE

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

8
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Tipo de conector de carregamento: USB-C Com conector USB:
Sim
Com Wi-Fi: Sim Com GPS: Sim Com Bluetooth: Sim Com radio:
Sim PROCESSADOR
Modelo do processador: Snapdragon 665
Modelos de CPU: 4x2 GHz Kryo 260 Gold, 4x1.8 GHz Kryo 260
Silver Quantidade de núcleos do processador: 8
Velocidade do processador: 2 GHz Modelo do GPU: Adreno
610 SENSORES Com acelerômetro: Sim
Com sensor de proximidade: Sim Com bússola: Sim
OBSERVAÇÔES
Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia
telefônica de sua preferência.
Um perfeito kit de fotografia. As quatro câmeras traseiras
incorporam distintos tipos de lentes para que você possa fazer
o melhor shot, sempre. Sua câmera principal de 48 Mpx, com
alta resolução e abertura grande do iris, permite obter fotos
mais nítidas e mais luminosas. Bateria de carregamento
rápido.
Tela Full HD+ 1080 x 2340 px - de 6.3”.
Desbloqueio rápido com o leitor de impressão digital e
reconhecimento facial.
APARELHO CELULAR, com tela de 7”, Conexão 4G, Dual Chip,
processador Quad Core de 1.2GHz, memória interna de 64GB,
bateria de íons de Lítio de 2600 mAh, câmera traseira de
13MP, Flash Power LED embutido. Câmera frontal de 5MP,
Energia Elétrica – Bivolt, 1 Ano de garantia, cor Preto, com
Carregador, Cabo USB, Fone de Ouvido.
Tablet (Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de
no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED;
Processador no minímo Quad Core 2.0 GHz ou similar;
Armazenamento interno de 16GB ou superior; Deve possuir
SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no
mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado.)
Tablet- Wi-Fi 7 Pol. 16GB Quad Core Android 8.1 Preto, Ficha
Técnica Altura (cm) 11,60, Largura (cm) 19,10, Profundidade
(cm) 1,30 Peso aproximado (Kg) 0,30r, Itens inclusos: 16GB 7
Wi-Fi Quad Core 1.5 GHz Android Oreo 8.1 ? Preto 1 Cabo
Micro USB, 1 Guia Rápido, - Tela: 7 TN 1024 x 600 . Capacitivo,
5 pontos, - Chipset: A50, - CPU: Quad Core 1.5GHz, - Sistema
Operacional: Android? Oreo? 8.1 (versão Go), - RAM: 1 GB, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, - Bluetooth: 2.0, - Sensor: G-SENSOR
Possui USB Não, Tamanho da tela (polegadas) 7 Sistema
operacional Android Funciona como celular Não Memória
interna (GB) 16 Câmera frontal Sim, Câmera filmadora Não
MP3 player Sim, Entrada para cartão de memória Sim
Bluetooth Sim, Câmera traseira Não, Resolução da câmera
(pixel) 1.3 MP Wireless Sim, Entrada Micro USB Sim Conexão
3G Não, Tamanho da bateria (mAh) 2000, Conexões Micro USB
2.0, fone de ouvido 3,5 mm (P2) Garantia do fornecedor
(meses) 12.
VALOR TOTAL

UNID

8

UNID

12

UNID

12
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LOTE 6 – BENS DURÁVEIS
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'SAR2 Aparelho de ar condicionado split 18. 000 BTU'S.
UND
Modelo split high wall; tipo de ciclo: quente/Frio; cor: branca;
ence: A; filtro de AR: anti-bactéria; vazão de ar: no mínimo 700
m³/h; controle remoto; termostato digital.
Ar-Condicionado Parede 9.000 Btus Frio ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA:Ciclo:
FrioTecnologia:
Convencional
Gás
Refrigerante: R-215AÁrea do Ambiente Até (m²): 15 Voltagem
(V): 220Classificação Energética INMETRO: A Capacidade de
Refrigeração (BTU/h): 9.000Capacidade de Refrigeração
(kWh/h): 3,52Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):
516 Vazão de Ar (m³/min): 10,16Nível de Ruído da Unidade
Interna (dBa): 24Nível de Ruído da Unidade Externa (dBa):
30Funções: Timer, Swing, Sleep, Turbo, Health, Display e
ECOConexão da Tubulação Liquida (mm/"): 6,35
(1/4)"Conexão da Tubulação Gás
(mm/"): 9,52
UND
(3/8)"Comprimento
Máximo
da
Tubulação
(M):
15Desnível
Máximo (M): 5Serpentina da Condensadora:
CobreUnidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP
mm): 780x210x250Unidade
Externa
Condensadora
(Sem
Embalagem)
(LxAxP mm)*: 545x470x380Peso
Líquido Unidade Interna (kg): 5,4Peso Líquido
Unidade
Externa (kg): 7,9Origem: Nacional* As dimensões da Unidade
Externa Condensadora não incluem a tampa da válvula.
Considerar entre 10 à 15cm a mais.As imagens apresentadas
deste produto são ilustrativas e podem sofrer variações de
acordo com a iluminação, resolução/configuração do seu
monitor.
TELEFONE S/FIO 2,4 GHZ –Frequência 1,9 GHz Duração da
bateria em uso 9hs em uso Duração da bateria em espera 96hs
UND
em modo repouso (4 dias) Cor Preto Tensão/Voltagem bivolt
Frequência 1,9 GHz
TV 43 POLEGADAS: Com definição surpreendente e resolução
perfeita resolução a TV 42" LCD Slim, Full HD com Conversor
Digital conta diversas funções e recurso para lhe trazer
conforto e muita praticidade, seja para assistir seu canal
predileto ou ainda um bom filme com toda a família. Com
resolução de 1920 x 1080, a TV LCD possui tela de 42
polegadas com ajuste de formato widescreen, entrada HDMI
UND
para conexão digital e uma porta USB, que reproduz seus
arquivos de música e fotos. Conta ainda com conversor digital,
timer on/off para programar horários predeterminados para
ligar e desligar o aparelho, e recurso Time Shift, que permite
gravar o programa em um HDD externo*, conectado na
entrada USB.
Televisor com tela de 32 polegadas em resolução HD.
Tecnologia Smart com aplicativos com comunicação sem fio
entre dispositivos moviesCONEXÕES: • Entrada de vídeo e
áudio estéreo (RCA) • 3 entradas HDMI • Entrada RF para TV
UND
aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo • 2 entrada USB:
reproduz filmes, músicas e fotos • 1 entrada S/PDIF out Optical
• 1 entrada Ethernet • 1 entrada P2: Para fones e
amplificadores.
SMART TV LED 50`` 4K COM HDR10+, DOLBY VISION, DOLBY
UND
ATMOS, WI-FI, QUADCORE, BLUETOOTH, ENTRADAS HDMI E
USB.

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL
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Liquidificador Industrial Alta Rotação 4 Litros MATERIAL CORPO: Inox ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 127 ou 220v
POTÊNCIA: 1.4/HP /1000 Watts FREQUÊNCIA: 50/60 Hz
ROTAÇÃO: 18.000RPM DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA:
65 CM LARGURA: 18 CM PROFUNDIDADE: 18 CM PESO
LÍQUIDO: 3.200 KG TAMPA: Alumínio Repuxado COPO: 4 Litros
Inox VOLTAGEM: 220
Ar-Condicionado Parede 12.000 Btus Frio ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA:Ciclo:
FrioTecnologia:
ConvencionalGás
Refrigerante: R-410AÁrea
do
Ambiente
Até (m²):
20Voltagem (V): 220Classificação Energética INMETRO:
ACapacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000Capacidade de
Refrigeração (kWh/h): 3,52Potência Elétrica Consumida Refrigeração (W): 1105Vazão de Ar (m³/min): 10,16Nível de
Ruído da Unidade Interna (dBa): 32/39Nível de Ruído da
Unidade Externa (dBa): 54Funções: Timer, Swing, Sleep,
Turbo, Health, Display e ECOConexão da Tubulação Liquida
(mm/"): 6,35 (1/4)"Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 9,52
(3/8)"Comprimento
Máximo
da
Tubulação
(M):
15Desnível
Máximo (M): 5Serpentina da Condensadora:
CobreUnidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP
mm): 780x210x250Unidade
Externa
Condensadora
(Sem
Embalagem)
(LxAxP mm)*: 545x470x380Peso
Líquido Unidade Interna (kg): 7,57Peso Líquido Unidade
Externa (kg): 20,04Origem: Nacional* As dimensões da
Unidade Externa Condensadora não incluem a tampa da
válvula. Considerar entre 10 à 15cm a mais.As imagens
apresentadas deste produto são ilustrativas e podem sofrer
variações
de
acordo
com
a
iluminação,
resolução/configuração do seu monitor.
Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor - gabinete
em aço inox, base plástica de alto impacto, pia em aço inox
polido, torneira para copo e jato cromada, conexões
hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para
água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor e
serpentina de cobre localizada na parte externa do
reservatório.
BEBEDOURO: Bebedouro de Garrafão. Com seu design prático
e compacto, é perfeito para residências e locais com espaço
limitado. O Bebedouro Compact serve a água natural ou
gelada, acomodando garrafões de água de 10 ou 20 litros,
Dimensões, 31 cm x 34 cm x 98 cm
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ: - tela de projeção 100”,
tecido: vinil convencional 10; fixação: independente
sustentação por tripé; enrolamento automático por mola, com
botão esticador do tecido (tensor interno); perfil sextavado de
alumínio com acabamento em pintura epóxi preta; baltura
total aproximada 2.20 m; dimensão da área de
projeçãomáximo(axl): 1,95 x 1,80m; mínima (axl):1,20 x
1,80m.
MICROFONE SEM FIO: Frequência de resposta 40-15k hz,
cobertura de até 8 metros, conteúdo da embalagem: 1
receiver, 2 microfones sem fio, 1 cabo de áudio, 1 adaptador
de energia, 1 manual de instruções.
KIT CAIXA ATIVA AMPLIFICADA 100W RMS +SUPORTECAIXA
+ MICROFONE: Caixa Ativa Amplificada tipo Trapézio Caixa
com amplificador com capacidade de 100W RMS Woofer de
10" e Driver de titânio de 1"; É uma caixa ativa que consegue
comandar 1 a 2 caixas passivas. Possui funções Volume, Bass,
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Echo e controle de volume de microfone independente. Possui
corpo injetado de alta resistência, design moderno e pode ser
montada em suporte (Possui Furo embaixo dela). Assistência
técnica direta com cobertura Nacional. Alimentação Bivolt;
Sistema bass-reflex de 2 vias Woofer 10"; Driver de titânio 1";
Potência: 100W RMS; Impedância: 8 Ohms; Divisor de
frequência: corte em 3,5 KHz; Resposta de frequência: 50 Hz,
20 Khz; Tensão 110v /230v - 50/60 Hz; Sensibilidade 99Db;
Caixa Acústica Ativa Amplificada CSR 2500 A; Com Echo para
os Microfones; Sistema Mestre/Escravo; Controle de Volume
Master; Peso da Caixa 12Kg; Conexões: 2 Plugues Jack P10
para entrada dos Microfones; 2 Plugues RCA para entrada de
Linha; 2 Plugues RCA para saída de Linha; 1 Plugues Speakon
Fêmea, saída para conexão da caixa escrava; Itens Inclusos: 1
Caixa CSR 2500ª; 1 Suporte Caixa 1 Microfone.
VENTILADORES: Ventilador de parede 50cm com grade
metálica Potência: 1/4CV - 200WDiâmetro da hélice: 16\\\"
RPM:
1600
Máxima
Tensão:
127V.
220V
oubivoltVelocidaderegulávelEquipado com protetortérmico
FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA: Temperatura da água .
Natural e gelada, Filtros compatíveis. UF +Carbonblock,
Bandeja Flex, Instalação Parede Mesa. Vazão mínima de 40
litros por hora.
Freezer Horizontal 534 Litros Branco Altura: 96 cm Largura:
147.3 cm, Comprimento: 78 cm, Dimensões aproximadas da
embalagem (AxLxC): 96x147.3x78 cm.
REFRIGERADOR, combinado, capacidade do volume interno
acima de 334 litros, tensao de 220 volts, na cor branca, com
prateleiras para ovos e laticinios, prateleiras internas, gavetas
para vegetais, frutas e carnes, congelador tipo degelo,
lampada interna, agentes de expansao da espuma de
isolacaotermica em gas ciclo / isopentano. Rotulagem
contendo, consumo maximo de 46,5 kWh/mes. Classificacao
Inmetro A. Nome do produto, dados do fabricante e tensao
nominal. Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano.
LAVADORA DE ROUPAS, capacidade de 12kg, 220v,
automática: abertura superior, alta eficiência, selo procel a, a
lavadora conta com sistema totalmente automático, lava,
enxágua e centrifuga até 6 kg de roupa. Possui 3 níveis de água
e 6 programas, incluindo lavagem rápida para roupas íntimas
ou sintéticas e programa lavagem pesada para roupas muito
sujas. Seus três dispensers individuais contam com exclusivo
sistema de entrada de sabão, alvejante e amaciante por trás
do cesto, prevenindo manchas. Seu sistema de lavagem por
turboagitação é responsável por uma maior eficiência, com
baixo desgaste das roupas. o filtro para fiapos elimina com
facilidade os indesejáveis fiapos da lavagem. Possui ainda pés
reguláveis, que permitem nivelar a altura da lavadora e
facilitam a limpeza por baixo da mesma. Possui classificação à
pelo inmetro de produto que consome menos energia,
comprovando sua grande eficiência e economia.
FOGÃO 4 BOCAS - Puxador aço, - Botões
removíveis,Dimensões do produto:Altura 85,50 cmLargura
51,00 cmProfundidade 57,30 cm Prateleiras do forno1
simples.
MICROFONE SEM FIO UHF10BP HEADSET/ Lapela Freq.
537.2Mhz• Frequência 470-608MHz Estabilidade de
Frequência 0.005 Saída RF-100dBm Imagem de Rejeição
Espelhada 45dB Sinal/Ruído 95 dB Distorção 0,5 Nível de saída
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de áudio 1V (10K) Alimentação DC12V 500MA, Transmissor
Frequência de Estabilidade 10ppm Saída RF menor que 30mW,
Desvio máximo 75KHz Emissão Simulada 40 dB, Alimentação
3V (2 pilhas tamanho AA) Consumo de Corrente 100mA
VALOR TOTAL

ITEM
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14

LOTE 7 – ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QUANT.
Filtro De Linha Regua 5 Tomadas 2M Extensao 110-220V;
UNID.
15
apresentar na proposta - marca
Filtro de Linha com 6 tomadas; novo padrão brasileiro, cabo
UNID.
15
de um metro aprovado pelo INMETRO e fusível de proteção.
Apresentar na proposta / marca
Fonte de Alimentação 650W real; Especificações: AC input:
UNID
19
100-240V - Entrada atual: 10A-5A, Frequência: 47~63Hz Potência: 650W, ATX. Apresentar na proposta marca e modelo
Fonte de Alimentação 500W real; ESPECIFICAÇÕES Potência:
500W - PFC: Ativo - 80 Plus Bronze - Tensão de entrada: 100UNID
20
240V - Corrente de entrada: 8-4ª - Freqüência de entrada: 5060hz - Dimensões: 140 x 150 x 86 mm - Tamanho do
ventilador: 120mm. Apresentar na proposta marca e modelo
Fonte
Potência
Combinada
Operacional:
350W;
Especificações: - Potência: 350W - Pinos: 20+4P e CPU 4+4P,
Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47~63Hz - Bivolt
Chaveada, Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V
UNID.
35
/+5Vsb, Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5ª Frequência: 110W /300W /3.6W, /12.5W - SATA: 2
Conectores - Ventiladores: 1x Fan de 12cm - Molex: 02
Conectores. Apresentar na proposta marca e modelo
Teclado padrão, USB, Preto, modelo ABNT teclas: 107 na
UNID.
30
proposta - marca e modelo
Kit Teclado e Mouse sem fio; Teclado: - Teclas de perfil baixo
- Altura do teclado ajustável - Bateria: 2 x AAA - Duração das
pilhas (não recarregável): 36 meses - Layout ABNT 2 - Teclas
especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla “fn”.
UNID
15
Mouse: - Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado Bateria: 1 x AA - Duração das pilhas (não recarregável): 12
meses. Apresentar na proposta - marca
MOUSE ÓPTICO; Conexão - USB; - Resolução mínima de 800
UNID.
30
dpi; cor: Preto; - apresentar na proposta - marca e modelo
ALICATE PARA CLIMPAR; Especificações: - Ferramenta com
8.5" ( 215mm ). •Itens inclusos: - Catraca para Crimpar
UNID
2
conector modular plug RJ45 (8x8 ) **CAT.6 Blindado** e RJ11
+ RJ12 ( 6x2 / 6x4 / 6x6 )
ORGANIZADOR DE CABOS PARA EQUIPAMENTOS - de fios
UNID
50
espiral, tubo espiral rolo - organizador de fios; Diâmetro de 1/2
pol; 10 metros, cor: preto
CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK: Recursos: Fonte
Bivolt: 110v, 220v, Voltagem: 12v, 15v, 16v, 18v, 19v, 20v, 24v,
15
Amperagem Máxima: 5A, Tipo de Chaveamento de voltagem:
Manual, 8 Pinos Adaptadores para os diversos Fabricantes.
apresentar na proposta - marca e modelo
HD, PADRÃO 3.5pol, 500gb de Armazenamento, 32mb De
Cache, 7.200rpm, Interface Sata Iii 6gb/S, P/ Uso em Desktop.
UNID.
15
Apresentar na proposta - marca
HD SSD 480GB SATA Iii 6gb/s 2.5 Para Computador Ou
UNID.
20
Notebook. apresentar na proposta - marca e modelo
HD EXTERNO; 01 TB. apresentar na proposta - marca e modelo
UNID.
15

V.UNITÁRIO
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HD externo; 500 GB. apresentar na proposta - marca e modelo
PENDRIVE; 16 GB. apresentar na proposta - marca
PENDRIVE; 32 GB. apresentar na proposta - marca
Placa-Mãe GA-H170M-D3H, Intel LGA 1151, mATX, DDR3
Placa-Mãe Prime H310M-E R2.0/BR, Intel LGA 1151, mATX,
DDR4
Placa-Mãe B450M Steel Legend, AMD AM4, mATX, DDR4
Memória, 8GB, 2666MHz, DDR4. apresentar na proposta marca
Memória, 8GB, 2400MHz, DDR4, Notebook. apresentar na
proposta - marca
Memoria 4GB DDR4 2400mhz - Notebook. apresentar na
proposta - marca
Memória DDR3 04gb 1333mhz. apresentar na proposta marca
Memória DDR4 2133MHz 8GB. apresentar na proposta marca
Memória ddr3 4gb 1600mhz. apresentar na proposta - marca
Memória ddr3 8gb 1600mhz. apresentar na proposta - marca
Pasta Térmica 15g Bisnaga Cda
Roteador Dual Band 1200 Mbps 4 Antenas
Roteador 300 Mbps; banda dupla
Adaptador Wireless PCI Express 300Mbps
Adaptador Wireless USB 150Mbps
Caixa Cabo de Rede CAT5E Azul 305M
Conector de rede RJ45 (com 100 unid)
SSD 120GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350MB/s
SSD 240GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350MB/s
Bateria Cr2032 3v Lithium Unidade Placa Mãe Cmos
Switch 8 Portas 10/100 Mbps Padrões e Protocolos: IEEE
802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x | CSMA/CD
Switch 16 Portas TP-Link Gigabit 10/100/1000 Mbps
Rack/Desk
Cabo USB A Macho x USB B Macho MD9, 5 metros
Cabo Monitor VGA MD9 Filtro 1.5m
Cabo HDMI 5m Ultra HD 4K
Case para HD 2.5´ USB 3.0,
BASE PARA NOTEBOOK com cooler, com 4x ângulos
ajustáveis; Tipo de conexões: Portas USB
Processador Intel Core i5-9400F Coffee Lake, Cache 9MB,
2.9GHz (4.1GHz Max Turbo), LGA 1151
Processador Intel Core i3-7100 Kaby Lake, Cache 3MB,
3.9GHz, LGA 1151
Processador AMD Ryzen 5 3600X Cache 32MB 3.8GHz (4.4GHz
Max Turbo) AM4
Processador AMD Ryzen 3 2200G, Cooler Wraith Stealth,
Cache 6MB, 3.5GHz (3.7GHz Max Turbo), AM4
Placa de Video: Memória: - Capacidade: 4GB - Tipo: GDDR5 Clock: 1500MHz x4 (6,0 Gbps) - Interface: 128 bits
Auto
transformador
220v-110v
especificações:
proteçãotérmica de sobreaquecimento, proteção contra
choqueelétrico, frequência 60hz, cabopp 2p+t macho/fêmea,
tomadas no padrãonbr 14136, conector h, 1000va,, 220v-120v
Adaptador Usb Wifi Dual Band 300 Mbps Action A1200
Características Técnicas: * Padrão IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
* Velocidade: 300 Mbps (2.4GHz) e 867 Mbps (5GHz; * Modo
do Rádio: MiMo; * Potência máxima: 20 dBm (2.4GHz) e 15
dBm (5GHz);
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52

AUTOTRANSFORMADOR 1500VA DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Especificações:
- Converte 110V para 220V e 220V para 110V
- Protetor térmico automático
- Tensão de entrada: 220V ou 120V (definido pelo usuário)
- Tensão de saída: 220V ou 120V (definido pelo usuário)
- Indicação das tomadas: vermelha 220V e preta 110V
- Gabinete aterrado
- Frequência de operação: 60Hz
- Variação de tensão de entrada: +/- 15%
- Temperatura de operação 0 a 40°C
- Umidade relativa 0 a 95% sem condensação
- Rendimento típico: >90%
- Número de tomadas: 2 unidades NBR 10A
- Enrolamento: Fio classe H (180°C)
- Proteção contra sobrecarga: sim (sensor térmico
rearmável)
-Dimensões: 125 x 100 x 115 mm Proteções:
- Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
-Protetor térmico rearmável (desliga em caso de sobrecarga)
Recursos:
- Garantia 1 ano de garantia
VALOR TOTAL

UNID

LOTE 8 - DRONE
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA) para
mapeamento aéreo com as especificações a seguir: a) Sensor:
CMOS 12 MP 1/2.3 b) ZOOM ÓPTICO: 24 MM - 48 MM c)
Resolução de Vídeo: Mínimo de 2.7 K d) Gimbal: 3 Eixos e)
Armazenamento Interno (Aeronave): 8 GB f) Detecção de
Obstáculos: Omnidirecional g) Tempo Máximo de Voo (sem
vento): igual ou superior a 30 minutos h) Sistema de
Navegação por Satélite: GPS + GLONASS i) Altura Máxima de
Serviço (acima do nível do mar): 6000 m I.I - Cada unidade de
1
UND
equipamento (cada drone) deve possuir como acessório(s): a)
1 (um) controle remoto b) 3 (três) baterias c) 5 (cinco) pares
de hélices d) 1 (um) carregador de baterias e) 2 (dois) cartões
de memória - microSD 128 GB f) 1 (uma) Bolsa ou Mala de
Transporte I.II - Cada unidade de equipamento (cada drone)
deve possuir: a) HOMOLOGAÇÃO NA ANATEL DE FÁBRICA NA
AERONAVE E NO CONTROLE REMOTO b) Certificado de
registro da aeronave na ANAC c) Garantia de 1 (um) ano
VALOR TOTAL
LOTE 9 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
ITEM
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO
BRANCO – Acabamento - Brilhos |Altura (cm) 89.00 |Peso (kg)
1
UND
2.21| Cor Branco| Material Plástico| Profundidade (cm)
51.00| Largura (cm) 43.00| Peso Líquido (kg) 2.2
ARMÁRIO
AÇO
PARA
PASTA
AZ:
Chapa
24
(0,60mmespessura), com 2 portas de abrir com maçanetas; 04
prateleiras, Capacidade por prateleira 70 kg bem distribuídos.
50 escaninhos; com portas; Prof. 320 cm; Dimensões Externas:
2
UND
A - 2000 x L - 1200 x P – 320; Corpo e Prateleiras: Chapa#24 0,60 mm; Cor: Cinza; Acabamento: Tratado pelo processo
anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi
ITEM

12

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

1
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eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150
graus, na cor cinza claro.
MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS: Mesa para Escritório
Profundidade 60 cm com largura 163 cm
LONGARINA DE 4 LUGARES: DIRETOR EM ESPUMAINJETADA;
Suporta até 400,0kg (100
CADEIRA
ESCRITÓRIO
GIRATÓRIA
PRESIDENTE:
Composição/Material: Polipropileno e poliéster; Estrutura:
Metal revestido com PVC; Encosto: Espuma injetada; Assento:
Espuma injetada; Revestimento: Poliéster e Metal cromado;
Pés: 5 rodízios; com braço; Reclinável: Sim; Acabamento:
Poliéster e Metal cromado; Estampa/Cor: Preto; Conteúdo da
Embalagem: 1 Cadeira, Acessórios, Peças para a Montagem e
Manual de Instruções; Dimensões aproximadas do produto
sem embalagem (AxLxP): 110 a 118x64x68cm; Peso líquido
aproximado do produto (kg): 17kg.
CADEIRA
ESCRITÓRIO
GIRATÓRIA
PRESIDENTE:
Composição/Material: Polipropileno e poliéster; Estrutura:
Metal revestido com PVC; Encosto: Espuma injetada; Assento:
Espuma injetada; Revestimento: Poliéster e Metal cromado;
Pés: 5 rodízios; com braço; Reclinável: Sim; Acabamento:
Poliéster e Metal cromado; Estampa/Cor: Preto; Conteúdo da
Embalagem: 1 Cadeira, Acessórios, Peças para a Montagem e
Manual de Instruções; Dimensões aproximadas do produto
sem embalagem (AxLxP): 110 a 118x64x68cm; Peso líquido
aproximado do produto (kg): 17 kg.
CADEIRA ESCRITORIO GIRATÓRIA DIRETOR: Cadeira giratória
Reclinável Encosto e assento em tela Regulagem de altura a
gás Braços de apoio fixos Acabamento do pistão cromado Peso
suportado: 120 kg Rodas em plástico Dimensões: Largura: 63
cm,Altura: 97 cm, Profundidade: 50 cm, Peso: Aprox. 9,6 kg.
CADEIRA
SECRETARIA
GIRATÓRIA
SEM
BRAÇOS
REGULÁVEIS:COM BASE QUE SUPORTA ATÉ 120 KG. ESPUMA
INJETADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO J. SERRANO,
ALTURA: 30 CM, LARGURA: 37 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM,
PESO: 10 KG.
CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO: estrutura na cor
preta; Material: estofado em espuma injetada (47x42cm);
apoio lombar, espaldar médio (37x44cm); revestido em técido
de polipropileno; Proteção das bordas do assento e encosto
em perfil de PVC de alto impacto; estrutura tubular de aço 4
pés pintada em epoxi, As medidas podem variar em até 10%
p/ mais ou p/ menos.
ARMARIO FECHADO: Armário alto 2 portas 15 mm . Medidas
:1500x800x380 .Cores : Branco, cinza cristal , bege Outras
cores com 20 % de acréscimo : Preto , azul chile , wengue ,
maple.
ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS NA CHAPA 26 COM
CHAVES.
MESA DE PLÁSTICO QUADRADA Branca Produto aditivado
com Anti-UV, ou seja, resistente a raios solares. As mesas são
ideais para ambientes residenciais ou públicos, como bares,
hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc
ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO: dobras duplas naslateraisdobras triplas nas frontais e posteriores - 4 colunas em perfil l
de 30x30mm - 4 sapatas plásticas - pintura eletrostática a pó c/cristal e - pintura esmalte sintético - outras cores - chapas 18
e 26. 1,20mm e 0,45mm-6 prateleiras.40regulagens de altura
- 4 reforços x nas laterais e 1 de fundo (incluso) -

UND

10

UND

6

UND

40

UND

6

UND

25

UND

7

UND

4

UND

12

UND

11

UND

20

UND

45
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14

15

capacidadeporprateleira
30kgdimensões:alt......2000mm
larg....920mm prof 300mm peso daestante:16 kgs
MESA DE REUNIÃO com tampo retangular ou oval em MDF
revestido de laminado melamínico, montada sobre dois
pés.DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS • Tampo retangular: 2000 x
950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para
acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e
atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve
possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; •
Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para
camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100
micrometros.
Mesa para refeitório 18mm com bancos para 8 Lugares,
Medidas: Largura: 1,80 metros, Altura: 77,3 centímetros,
Profundidade: 90 centímetros; Estrutura: 100% MDF; Cor:
Branca, Revestimento Pintura U.V. REFEITÓRIO ESCOLAR (10
LUGARES) Conjunto de Refeitório (mesa com 2 bancos
VALOR TOTAL

UND

4

UND

5

Declaro expressamente questão incluídas, nos preços cotados, todas as
despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.
Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento dos produtos,
de acordo com a especificação, a partir da assinatura do contrato, mediante
solicitação do setor competente.

Local /data
Razão SocialCNPJ
(representantelegal)
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-017-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-106-2021
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º ___/2021.
CONTRATO
QUE,
ENTRE
SI,
CELEBRAM
A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE APUAREMA - BA E A
EMPRESA XXXXXXXX, VISANDO A
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA - BAHIA. Aqui denominada
contratante, representado neste ato pelo o Senhor Prefeito Municipal o Sr. Jorge
Rogério Costa Souza, Prefeito Municipal, portador da carteira de Identidade
XXXXXXX, emitida pela SSP/BA e CPF XXXXXXXXX, residente e domiciliado à
XXXXXXXXXXXXXXXX
–
centro
–
Apuarema-BA.,e
da
Empresa
XXXXXXXXXXXXXXX, Localizada na XXXXXXXXXXXXXXXX, e registrada sob CNPJ:
XXXXXXXXXXXX neste ato representado (a) pelo Sr (a) XXXXXXXXXXXXXX, portador
da Cédula de Identidade XXXXXXXXXXXXXX e CPF: XXXXXXXXXXXXXX, doravante
denominado CONTRATADO(A), estão de acordo com as seguintes cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MATERIAIS
PERMANENTES DE INFORMÁTICA, ELETROELETRÕNICOS E
MÓVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE APUAREMA -BA, DE ACORDO COM QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os produtos resultantes desta licitação deverão, obrigatoriamente, serem fornecidos
mediante solicitação do setor competente, de acordo com o planejamento da secretaria
solicitante; sendo pago após o fornecimento dos referidos produtos, sob pena de a
proponente vencedora incorrer nas infrações previstas neste edital e no Contrato a ser
assinado pelo concorrente vencedor.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO
O prazo de execução para fornecimento dos produtos será de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os produtos ora Contratado, motivo do presente CONTRATO, está estimado em R$
xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).
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Devendo o pagamento ser efetuado mediante Processos de Pagamentos com as
devidas Notas Fiscais, com suas respectivas certidões referentes à regularidade fiscal
atualizadas, atestadas e visadas pela Diretoria de Compras destra Prefeitura,
comprovando a realização da aquisição dos produtos. Através de crédito em conta
corrente, no prazo de até 10(dez) dias úteis contados a partir da apresentação dos
documentos aqui explicitados.
Conforme Art. 55, inc. XIII da Lei de Licitações - Lei 8666/93. A obrigação do contratado
de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
UNIDADE: 02.04.001 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Projeto/Atividade.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fonte de Recurso.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido nos seguintes casos:
Pelo seu termo obedecido às normalidades previstas neste CONTRATO.
1 – Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
2 – Em virtude de transferências das obrigações aqui contratadas, parcial ou totalmente,
a terceiros, sem a expressa autorização e concordância de ambas as partes, por escrito;
3 – Nos demais casos previstos pela Lei Federal nº 8.666/93 e, em especial, os
elencados no artigo 78.
§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos
exatos termos do artigo 77, da Lei de Licitações.
§ 2º - A CONTRATANTE, na forma do estatuído no inciso I do artigo 79
da Lei nº 8.666/93, poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas
hipóteses especificadas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78/ da referida
lei, sem que assista à CONTRATADA indenização de qualquer espécie,
excetuada àquela prevista no parágrafo segundo do artigo retro citado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigações avençadas neste instrumento, a CONTRATADA obriga-se a:
a)Executar fielmente o objeto deste contrato, com pontualidade, presteza e qualidade,
cumprindo, durante a execução deste instrumento, todas as obrigações assumidas, bem
como todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais;
b)Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento contratados, zelando
sempre pelo interesse público, sem prejuízo da sua autonomia técnica-profissional,
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garantindo à Administração Pública o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de
má execução ou inexecução do fornecimento contratado, em que fique configurada a
culpa ou dolo da parte CONTRATADA;
c)Manter o MUNICÍPIO informado do andamento do fornecimento devendo comunicar
ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom desenvolvimento da
entrega do objeto do presente contrato;
d)A CONTRATADA é responsável pelos Encargos Trabalhistas, Previdenciários, Fiscais
e Comerciais resultantes da execução do Contrato;
e)Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas na
Contratação;
f)Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
g)Atender com Presteza as reclamações sobre a Qualidade materiais fornecidos,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
h)Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os materiais que apresentarem defeitos ou
incorreções;
i)Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
j)Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia
própria ou de Pessoas que estejam sob sua responsabilidade, nos fornecimentos
Contratados;
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
8.1. Constituem direitos e obrigações do MUNICÍPIO:
a)Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da
entrega do materiais, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados;
b)Observar para que seja mantida, durante a vigência do Contrato, todas as condições
de Habilitação e Qualificação da Contratada exigidas no processo administrativo;
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c)Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
d)Prestar todas as informações necessárias à Contratada para fornecimento dos
materiais;
Receber ou rejeitar materiais após verificada a qualidade do mesmo.
CLÁUSULA NONA– DOS DIREITOS
Ficam reconhecidos os Direitos da Prefeitura Municipal em caso de rescisão
administrativa nos termos do Art. 78 do Decreto Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO
O Presente Contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações posteriores
e supletivamente pela legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes Contratantes elegem o Foro da Cidade de Jequié– BA, como único e
competente para resolver quaisquer questões oriundas deste Contrato.
E, por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente Contrato aos XX dias
do mês de XXXXXXXX de 2021, na presença das testemunhas abaixo assinadas, em
três vias de igual teor e para o mesmo efeito, sendo todas as folhas rubricadas e
devidamente assinadas, Destas vias, duas se destinam à Contratante e uma à
Contratada.
_____________________________________________________________________
Jorge Rogério Costa Souza
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- PREFEITO MUNICIPAL
- Contratado (a) -

TESTEMUNHAS:
____________________________
RG:
PARECER JURÍDICO
Opinamos
favoravelmente
ao
presente instrumento por não
infringir as disposições pertinentes à
matéria.
Apuarema - BA, ........ de
..............de 2021.
_____________________________
_
PROCURADOR JURÍDICA
OAB/BA: ________________

_________________________________
RG:
PUBLICAÇÃO
Nos termos do art. 61, § único da Lei Federal
nº. 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL
DE APUAREMA - BA. Publica o presente
instrumento no mural desta PREFEITURA
MUNICIPAL
e
no
Diário
Oficial
(www.Apuarema.ba.io.gov.br) para que seja
dado o fiel cumprimento legal para produção
de seus efeitos de direito.
Apuarema - BA,..... de............. de 2021.
__________________
NOME DO SERVIDOR
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RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N°. ___/2021.

ESPÉCIE: FORNECIMENTO
RESUMO DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
NO
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS
PERMANENTES DE INFORMÁTICA, ELETROELETRÕNICOS E MÓVEIS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE
APUAREMA -BA, DE ACORDO COM QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS., conforme Processo Administrativo
nº PA-106-2021 e o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº PE-017-2021-SRP
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico PE-017-2021-SRP
PROCESSO ADM.: PA-106-2021
CRÉDITO DA DESPESA
:
UNIDADE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Projeto/Atividade.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fonte de Recurso.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total do Contrato :xxxxxxx
Vigência do Contrato
: De xxxxxxxAte 31/12/2021
Assina Pelo Contratante: Jorge Rogério Costa Souza
Empresa Contratada
: xxxxxxx
Assina Pela Contratada
: xxxxxxx
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-017-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-106-2021

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO QUADRO DE
MENOR.

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-017-2021SRP

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

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-017-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-106-2021
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-017-2021SRP

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei
Federal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-017-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-106-2021
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-017-2021SRP

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os
fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos
conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar
nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014,
declaramos:
() Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno
porte.
() Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta
§ 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
() Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta
§ 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal
e trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a
não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93,
especialmente a definida no art. 86 .
____________________ _____de __________________ de 2021.
____________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-017-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-106-2021
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-017-2021SRP

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante)
para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho
plenos poderes e informações para firmá-la.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-017-2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-106-2021
ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O MUNICÍPIO DE APUAREMA, inscrito no CNPJ sob o nº 16.434.292/0001-00, com
sede na Rua Jorge Souza Neto, SN, Centro, Apuarema – Bahia, CEP 45355-000, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Jorge Rogério Costa Souza, residente
na Rua XXXXXXXXXX, Nº XX - Bairro XXXXXXXXXX, CEP: 45355-000 APUAREMA Bahia, portador da Cédula de Identidade n o. XXXXXX XX SSP/BA e CPF/MF
XXX.XXX.XXX-XX.
E a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONSIDERANDO, o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS nº XXXX/2021, publicada no Diário
Oficial do Município - DOU, Edição nº. ...., Jornal Correio da Bahia, ed. ...., e Diário
Oficial da União – DOU, de ... de .... de 2021, processo administrativo n.º ...../2021,
RESOLVE, registrar os preços da empresa abaixo identificada, indicada e qualificada
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1.

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição
eventual aquisição, na forma parcelada, de ...................................., conforme
especificações e quantitativos descritos na Cláusula Segunda deste, os quais sequem
o Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico supra citado, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

2.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e
as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:
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LOTE 1 – COMPUTADORES E SIMILARES
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QUANT.
COMPUTADOR COMPLETO: Configuração mínima Processador Intel Core i7-10700 10ª Geração; Cache16MB,
Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz, Frequência
turbo máxima: 4,80 GHz, Memória RAM: Capacidade: 8GB,
Tecnologia: DDR4, Frequência: 2400 MHz, Armazenamento:
SSD 240GB SSD, Placa mãe:Chipset: Gigabyte H410M-H; com
UNID
9
Sistema operacional Windows 10 original e pacote office 2016;
Monitor de 19,5 Polegadas Widescreen, Tipo: LED, Conexões Entrada: HDMI; Unidade de CD/DVD; Voltagem: Bivolt; Mouse
USB Óptico de 3 botões, Teclado multimídia com fio USB;
Áudio: Caixas de Som. Apresentar na proposta de preço:
marca, modelo
COMPUTADOR desktop com processador (2 núcleos, threads
4, cache 4mb), 4gb ram, ssd 120 gb, placa mãe compatível,
dvd-rw, gabinete 4 baias, fonte 300w 80plus bronze, monitor
led 19,5”, teclado multimídia usb, mouse óptico usb, caixa de
UNID
15
som usb, com estabilizador padrão e windows 10 64 bits;
adaptador wirelles interface: usb 2.0; antena: 5dbi; padrões
wireless: ieee 802.11b/g/n 2.4 ghz, ieee 802.11ª/n/ac 5 ghz;
velocidades: 200 mbps em 2,4 ghz /433 mbps em 5 ghz;
garantia: 1 ano
CPU (GABINETE): Configuração mínima - Processador lntel
Core i3-10100 – 10ª Geração 4 Núcleos e 8 Threads de 3.60Ghz
a 4.30Ghz no modo Turbo); Placa mãe; Intel H410 Express,
Memória RAM: Memória 8GB, DDR4 2400 MHz,
UNID
10
Armazenamento: SSD 240GB SATA, Disco Rígido 1 TB SATA
(7200RPM, 6 Gbits/s); Unidade de CD/DVD; Unidade Óptica;
com Sistema operacional Windows 10 e pacote office 2016
original. Apresentar naproposta de preço: marca, modelo
CPU (GABINETE): Configuração mínima Processador Intel Core
i5 9400f, Cache 9 MB; 2,9 GHz (4.10 GHz), Placa mãe; Intel LGA1151, mATX, DDR4 RAM 8 GB DDR4 2400 MHZ, SSD 240GB
Sata 3 2,5", HD 1B, Placa de video minimo de 2GB (com sistema
UNID
11
operacional original Windows 10 pro 64 bits e pacote office
2016 original); Unidade de CD/DVD. Apresentar na proposta
de preço: marca, modelo
CPU (GABINETE): Configuração mínima Processador Intel Core
i3 7100, Cache 3 MB; 3,9 GHz, RAM 4GB DDR3 1600MHZ, Placa
mãe; (compativel), SSD 120GB Sata, HD 1TB (com sistema
UNID
20
operacional original Windows 10 pro 64 bits e pacote office
2016 original); Unidade de CD/DVD. Apresentar na proposta
de preço: marca, modelo.
MONITOR: Especificações: Tamanho: 21,5"- Tipo de Tela: TNBrilho: 200 cd/m²- Resolução Máxima: 1920 x 1080- Contraste
Estático: 600:1- Suporte de Cores: 16,7M - Pixel Pitch: 0,24825
x 0,24825 mm- Tempo de Resposta: 5ms- Revestimento de
UNID
15
Tela Anti-glare (3H)- Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 HzÂngulo de Visão: 90° / 60°- Suporte de Parede (VESA) 75 x
75mm Entradas / Saída:- HDMI- VGA- HP Out. Apresentar na
proposta de preço: marca, modelo
MONITOR: Especificações: Tela: - Tamanho: 24"- Proporção
UNID
15
de Tela: 16:9- Tipo de painel: TN- Brilho (Típico): 250cd/m²Brilho (mínimo): 200cd/m²- Contraste Estático: 1000:1(Typ),

V.UNITÁRIO

V. TOTAL
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600:1(Min)- Tipo de Contraste: Mega- Resolução: 1920 x 1080Tempo de resposta: 1ms (GTG)- Ângulo de visão (horizontal /
vertical): 170°/160°- Suporte de Cor: 16.7M- Taxa de
atualização: 75Hz; Apresentar na proposta de preço: marca,
modelo
MONITOR: Especificações: - Display: 19.5" (16:9)- Área ativa
do display: 43.2 x 23.9 cm- Tipo de Painel: TN- Resolução
máxima e taxa de atualização: 1366 x 768 @ 60 Hz- Tempo de
resposta: 5 ms (on/off)- Contraste: 100 million:1 max Brilho:
200 cd/m2- Ângulo de visão (CR=10): 90° (H), 65° (V)- Cores:
16.7 million- Bits: 6-bit + Hi-FRC- Sinais de entrada: 1x VGA /
1x HDMI- Furação VESA para suporte: 100 x 100 mmCertificação: MPR-II / ENERGY STAR- Fonte de energia: Internal
(100 V – 240 V)- Dimensões do produto: 463.4 (L) x 362.2 (A) x
19.1 (P) mm. Apresentar na proposta de preço: marca, modelo
VALOR TOTAL

UNID

LOTE 2 – IMPRESSORAS E SCANNER
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
Impressora Laser (comum): Especificação mínima: Visor LCD:
1 linha; Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico;
Velocidade Máxima: Até 32 ppm; Resolução (máxima): Até
2400 x 600 dpi; Memória Padrão: 32MB; Tempo de Impressão
da Primeira Página: Menos de 8,5 segundos; Processador: 266
MHz; Interfaces: USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless
802.11b/g/n; Emulação: PCL6; Duplex; Volume Máximo de
UNID
Ciclo Mensal: 10.000 Páginas; Ciclo Mensal Recomendado:
2.000 páginas; Compatibilidade com dispositivos móveis:
AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Cortado Workplace,
Wi-Fi Direct; Interface de Rede Embutida: Wireless
802.11b/g/n, Ethernet; Modo Toner Save; Apresentar na
proposta de preço: marca, modelo
Impressora Multifuncional Laser; Especificação mínima:
impressora laser, scanner e copiadora: Especificações: voltagem: 127v- visor lcd: touchscreen 2,7"- tecnologia de
impressão: laser eletrofotográfico- velocidade máxima: até 32
ppm- resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi- memória
padrão: 64mb- interfaces: usb de alta velocidade, wireless
802.11b/g/n- emulação: pcl6 & br-script3- conectividade web:
dropbox, google drivet, evernote, onedrive, onenote, box,
UNID
facebook, flickr and picasa web albumstm- volume
máximo de ciclo mensal: 10.000 páginas- ciclo mensal
recomendado: 2.000 páginas- compatibilidade com
dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother
iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct manuseio de
papel:- capacidade da bandeja de papel: 250 folhascapacidade de saída do papel: 100 folhas- tamanhos do papel:
a5 até ofício- adf:
Impressora Multifuncional Laser (impressora, copiadora,
scanner); Especificação mínima: Impressão:- Resolução da
Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi- Cópias MúltiplasDiscagem Abreviada (n° de locais): 300- Acesso RemotoRelatório de Atividades/Relatórios Periódicos- Funções
UNID
Principais: Impressão, digitalização, cópia e fax- Cópia Duplex
(Frente e Verso) Tempo de Impressão da Primeira Página: 7,5
segundos- Tecnologia de Impressão: Laser EletrofotográficoMemória Padrão: 1 GB- Velocidade Máx. de Impressão em
Preto (ppm): 52/50 ppm (carta/A4)- Resolução da Impressão
(máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi- Capacidade da Bandeja

15

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

6

6

4
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de Papel: 520 folhas- Capacidade de Papel na Bandeja
Opcional (folhas): 4 x 520 folhas- Bandeja Multiuso: 50 folhasCapacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso)- Interface
de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi
Speed USB 2.0- Compatibilidade com o Driver de Impressora†:
Windows®, Mac OS®, Linux- Emulações: PCL6, BR-Script3‡,
IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0Função de Impressão Segura- Volume Máximo de Ciclo
Mensal: 150.000 páginas- Volume de Impressão Mensal
Recomendado‡: Até 10.000 páginas- Aplicativo de
Impressão para Dispositivos Móveis‡: AirPrint™, Google
Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado
Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC o produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento. Apresentar na
proposta de preço: marca, modelo
Impressora Multifuncional (colorida); Especificação mínima:
Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi; Velocidade
de impressão: 33 ppm em preto e 20 ppm em cores;
Tamanho da gota: 3 picolitros; Capacidade de Entrada do
papel: 150 folhas de papel A4; Capacidade de Saída do papel:
30 folhas de papel A4; Tamanhos de papel suportados: A4, A5,
A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm
(3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia
Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm
(8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9
1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm); Tipos de papel
suportados: Comum; Impressão Duplex: Automático; Visor de
LCD: LCD de 2.4"; Alimentador Automático de Documentos
(ADF); Email Print; Apple Air Print; Google Cloud Print; Scan
to Cloud; Apresentar na proposta de preço: marca, modelo
Impressora Multifuncional (colorida); Especificação mínima:
Impressão: - Tecnologia de impressão: Jato de tinta
PrecisionCore 1S de 4 cores (CMYK)- Linguagem de impressão:
Epson ESC/P®-R - Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros Resolução: Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em
vários tipos de papel Velocidade de impressão: - Máxima: Em
preto 33 ppm e em cores 20 ppm - Normal: Em preto 15 ISO
ppm e em cores 8 ISO ppm - Automática frente e verso: Em
preto 6.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm ; Impressão e
digitalização Wireless: - Epson ConnectTM Solutions4: Epson
iPrintTM App (IOS, AndroidTM), Epson Email Print, Remote
Print Driver, digitalização para a nuvem. Outros: Apple Air
Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service. Cópias: Velocidade das cópias: 11 ISO cpm (em preto), 5.5 ISO cpm (em
cores) - Modos de cópia: Colorida, preto/branco,
padrão/melhorada - Quantidade: 1-99 cópias (sem PC) Tamanho: Base plana: A4, carta; ADF: ofício/21,6 cm x 35,6 cm
(8.5"x14") - Funções de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução
e ampliação (25-400%), multi-páginas, qualidade, remover
perfurados, remover sobras, cópia de documentos, sem
bordas, Digitalização: - Tipo de scanner: Base plana com sensor
de linhas CIS colorido - Área de digitalização máxima: 21,6 x
29,7 cm (8,5" x 11,7")- Profundidade das cores: 48 bits de
entrada, 24 bits de saída - Funções de digitalização:
Digitalização para PC, digitalização para a nuvem; Resolução: Ótica: 1200 dpi - Hardware: 1200 x 2400 dpi - Interpolada:
9600 x 9600 dpi; Apresentar na proposta de preço: marca,
modelo

UNID

6

UNID

10
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Scanner: Tecnologia: Color Charged-Coupled Device (CCD);
Fonte de Luz: LED (Light Emitting Diode); Alimentação do
Papel: ADF; com Digitalização frente e verso (duplex)
automático; Resolução Óptica (DPI): 600; Resolução de Saída
75 ~ 1200 (DPI), Peso: 4,6kg, Ciclo Diário Recomendado: até
10.000 folhas, Ruído Acústico: Em operação: < 55 dB Standby:
< 45 dB, Modo Escala de Cinza: 16bits input, 8bits output;
Modo Colorido: 48bits input, 24bits output; Dimensões
(LxPxA): Máximo: 316 x 680 x 239 mm Mínimo: 316 x 191 x 168
mm; ADF (Mín) 50 x 50 mm, ADF (Máx) 216 x 356 mm ( Ofício
) Capacidade do ADF 100 folhas ( A4 : 80 g/m² ), Gramatura do
Papel 27 ~ 413 g/m² Apresentar na proposta: marca e modelo
VALOR TOTAL

UNID

2

LOTE 3 – NOBREAKS E ESTABILIZADORES
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QUANT.
NO-BREAK: Números de tomadas: 05; com no mínimo 1.200
VA; Características Gerais: - Microprocessador (tecnologia
RISC/FLASH); Forma de onda senoidal por aproximação (PWM
- controle de largura e amplitude); Regulação automática de
voltagem
(AVR)
LineInteractive;
Indicadores
de
funcionamento pela rede e baterias; Alarme audiovisual
intermitente para queda de rede e final do tempo de
autonomia; Gerenciamento inteligente das baterias, com
UNID
15
recarga automática; Proteção eletrônica contra sub e
sobretensão; Proteção contra curto-circuito e sobrecarga;
Diagnóstico de alerta avançado (auto teste de partida);
Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha
interno); Circuito desmagnetizador; Inversor sincronizado com
a rede (sistema PLL); DC Start - Permite ser ligado na ausência
de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias;
Apresentar na proposta de preço: marca, modelo
NOBREAK 1500VA, Senoidal Pura, 8 Tomadas de Saída,
Indicador de LED, Alarme Sonoro, Bivolt, Preto Especificações:
Potência: 1500VA, Tensão de entrada: 115V / 220V
(automático), Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável
manualmente via chave comutadora), Conexão de entrada: 1
cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s)
externa(s), Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR
14136, Forma da onda no inversor: Senoidal pura. Tensão DC:
24V, Bateria(s): 2 Baterias internas de 12V 7Ah, Bateria
externa indicada - não inclusa: 2 baterias de 12V até 45Ah,
Autonomia Média: 60 minutos com referência ao uso de 1PC
on board + 1 monitor LCD 15,6ʺ, Comunicação Inteligente:
com interface USB, Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%)
com detecção. Automática: Fator de potência saída: 0,7,
UNID
8
Tempo de transferência: 1 ms, Rendimento em rede (com
meia carga): >96%, Rendimento em inversor (com meia carga):
>85%, Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA),
Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA), Tolerância para
tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%,
Dimensões: Altura: 230mm, Largura: 150mm, Comprimento:
445mm Proteções:, Proteção contra sobrecarga na saída com
sinalização, Proteção contra subtensão AC, Proteção contra
sobretensão AC, Proteção contra descarga total da(s)
bateria(s), Proteção contra sobreaquecimento no inversor,
Proteção contra sobreaquecimento no inversor, Proteção
contra sobreaquecimento no Transformador, Proteção contra
curto-circuito nas tomadas de saída. Recursos: Topologia: Line

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

68

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XK2XML+NFR7VDHDDQ25HFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
118 - Ano - Nº 2278

3

4
5
6
7

ITEM
1

Apuarema

Interactive, Forma de onda Senoidal Pura, Entrada Bivolt
automático 115V / 220V, Saída Bivolt selecionável 115V /
220V, 2 Baterias seladas internas de 12V/7Ah, Expansão de
autonomia com conector de engate rápido – Exp,
Comunicação inteligente USB de série, Comunicação RS232
(opcional), 8 Tomadas de saída (Norma NBR 14136),
Estabilizador e filtro de linha integrados, Chave liga-desliga
temporizada e memorizada, Leds indicadores visuais (rede e
bateria), Fusível de proteção externo (com unidade reserva),
Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica,
Carregador de baterias inteligente, Carregador de baterias
inteligente,
Alarme
sonoro,
Tecnologia
SMD,
Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash, Inversor
sincronizado com a rede, Acionamento do inversor em
subtensão, sobretensão ou sobrecarga, Medição da tensão de
entrada em true-RMS, Correção da tensão de saída em trueRMS, Medição da corrente de bateria e corrente de carga em
true-RMS, Frequência de amostragem para medição trueRMS: 7680Hz (em rede 60Hz), Circuito desmagnetizador,
Painel em plástico ABS de alto impacto, Autonomia média de
60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor
LCD 15,6ʺ, Desligamento automático ao final do tempo de
autonomia, Compatível com grupo gerador. Aplicações:
Aparelhos eletrônicos e de telecomunicações, Áudio e Vídeo,
Caixas Registradoras (PDV), Câmeras e CFTV, Computador ou
Notebook, Equipamentos eletrodomésticos em geral,
Fechaduras magnéticas, Impressoras a jato de tinta,
Microcomputadores, Modem, Periféricos em geral, Plotters e
Roteador.
NO-BREAK; Saída: Capacidade de Potência de Saída: 300
Watts / 600 VA; Potência Máxima Configurável (Watts)
300Watts / 0VA; Tensão nominal de saída: 115V; Eficiência em
carga total: 90.0%; Frequência de Saída (sincronizada com
rede elétrica) 60 Hz; Topology: Line interactive; Tipo de Forma
de Onda: Senoidal aproximada; Conexões de Saída: (4) NBR
14136 (Bateria de Reserva); Entrada: Tensão nominal de
entrada: 115V; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz; Tipo de
Conexão de Entrada: NBR 14136; Comprimento do Cabo: 1.22
metros; Número de Cabos de Alimentação: 1; Eficiência em
carga total: 90.0%; Baterias e Tempo de operação: Tipo de
bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a
prova de vasamento; Tempo de recarga típico: 12 hora (s);
Baterias sobressalentes: 24008; Quantidade de RBC: 1; Gráfico
de autonomia
NOBREAK - especificações: potência 1000 wv, mono, 4
tomadas, entreda nbr 14.136/saída 4 nbr 14.136,
microprocessado com 24 meses de garantia.
ESTABILIZADOR; 300VA Bivolts padrão de tomada nova;
Apresentar nap roposta de preço: marca e modelo
ESTABILIZADOR; 500VA Bivolts padrão de tomada nova;
Apresentar na proposta de preço: marca e modelo
ESTABILIZADOR; 1000VA Bivolts padrão de tomada nova;
Apresentar na proposta de preço: marca e modelo
VALOR TOTAL

UNID.

15

UNID.

15

UNID.

20

UNID.

20

UNID.

15

LOTE 4 – NOTEBOOKS
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
NOTEBOOK: Sistema Operacional Windows 10 64 bits
UNID
Processador Intel® i3- 8130U (8ª geração) Dual Core 2,20 GHz

QUANT.

V.UNITÁRIO
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a 3,40 GHz 4 MB SmartCache Memória 4 GB tipo DDR4
Armazenamento 1 TB HDD SATA Tela 15.6” LED LCD (1366 x
720), Leitor de Cartões, HDMI, Bluetooth. Apresentar na
proposta de preço: marca e modelo
NOTEBOOK: Configuração mínima - Especificações: - Intel
Core i5-10210U - Quad Core, - Frequência: 1.60GHz min e
máximo turbo de 4.20GHz, - 6MB Intel Smart Cache, - 8GB
(4GB Soldada + 4GB Modulo) RAM - DDR4 - de 2133MHz,
- Expansível até 20GB (1 slot livre no total), -Tela; 15.6" LED
LCD com designer ultrafino Armazenamento: - 1TB HDD SATA
3 2.5 MM RPM 5400, - 128GB SSD PCIE NVME 3X2 M2 2280, Sistema Operacional Windows 10 64 bits e pacote office
original. Apresentar na proposta de preço: marca e modelo
NOTEBOOK (processador décima geração, cache 6mb,
3,60ghz); memória ram 8gb, expansível até 20gb; ddr 4; ssd de
256gb pcie 3.0 nvme x2; windows 10 64 bits; tela de led 15,6”
hd (1366x768); conexões: 2 entradas usb 3.0; 1 entrada usb
3.1 tipo c; 1 entrada usb 2.0; 1 entrada hdmi; entrada de rede;
entrada para fone de ouvido; bluetooth 5.0 e wi-fi; teclado
abnt2; touchpad; dois alto falantes estéreo - microfone duplo;
bateria de 3 células (li-íon); fonte bivolt; Garantia: 1 ano
VALOR TOTAL

UNID

11

UNID

7

LOTE 5 – CELULARES E TABLETE
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
CELULAR SMARTFONE MEMÓRIA
Memória Interna: 64 GB Memória RAM: 4 GB
Tipos de cartão de memória: MicroSD
Capacidade máxima do cartão de memória: 256 GB
SISTEMA OPERACIONAL
Nome do sistema operacional: Android
Versão original do sistema operacional: 9.0 Pie Última versão
compatível do sistema operacional: 10
Camada original de personalização do sistema operacional:
MIUI 10
TELA Tamanho da tela: 6.3”
Tipo de resolução da tela: Full HD+ Resolução da tela: 1080 x
2340 px Tecnologia da tela: IPS
Tipo de tela: Dot Drop Display Proporção da tela: 19.5-9
Taxa de atualização de tela: 60 Hz
CÂMERA Resolução da câmera traseira principal: 48 Mpx
UNID
Resolução de vídeo da câmera traseira: 3840 x 2160 px
Resolução da câmera frontal principal: 13 Mpx Quantidade de
câmeras traseiras: 4 Resolução das câmeras traseiras: 48 Mpx
/ 8 Mpx / 2 Mpx / 2 Mpx Quantidade de câmeras frontal: 1
Resolução de vídeo da câmera frontal: 1920 x 1080 px Zoom
digital: 10x CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS CÂMERAS
48MP HD,Smart ultra-wide angle mode,Rear camera
Beautify,Steady handheld night photography,Portrait mode
background blurring,Panorama mode,Pro mode,Photo
timer,Leveling,Burst mode,Face recognition,HDR,Ultra wideangle edge distortion correc... SEGURIDADE
Com leitor de impressão digital: Não Com reconhecimento
facial: Sim BATERIA
Capacidade da bateria: 4000 mAh Tipo de bateria: Polímero de
Lítio Com carregamento rápido: Sim CONECTIVIDADE
Rede: 4G/LTE

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

8
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Tipo de conector de carregamento: USB-C Com conector USB:
Sim
Com Wi-Fi: Sim Com GPS: Sim Com Bluetooth: Sim Com radio:
Sim PROCESSADOR
Modelo do processador: Snapdragon 665
Modelos de CPU: 4x2 GHz Kryo 260 Gold, 4x1.8 GHz Kryo 260
Silver Quantidade de núcleos do processador: 8
Velocidade do processador: 2 GHz Modelo do GPU: Adreno
610 SENSORES Com acelerômetro: Sim
Com sensor de proximidade: Sim Com bússola: Sim
OBSERVAÇÔES
Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia
telefônica de sua preferência.
Um perfeito kit de fotografia. As quatro câmeras traseiras
incorporam distintos tipos de lentes para que você possa fazer
o melhor shot, sempre. Sua câmera principal de 48 Mpx, com
alta resolução e abertura grande do iris, permite obter fotos
mais nítidas e mais luminosas. Bateria de carregamento
rápido.
Tela Full HD+ 1080 x 2340 px - de 6.3”.
Desbloqueio rápido com o leitor de impressão digital e
reconhecimento facial.
APARELHO CELULAR, com tela de 7”, Conexão 4G, Dual Chip,
processador Quad Core de 1.2GHz, memória interna de 64GB,
bateria de íons de Lítio de 2600 mAh, câmera traseira de
13MP, Flash Power LED embutido. Câmera frontal de 5MP,
Energia Elétrica – Bivolt, 1 Ano de garantia, cor Preto, com
Carregador, Cabo USB, Fone de Ouvido.
Tablet (Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de
no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED;
Processador no minímo Quad Core 2.0 GHz ou similar;
Armazenamento interno de 16GB ou superior; Deve possuir
SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no
mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado.)
Tablet- Wi-Fi 7 Pol. 16GB Quad Core Android 8.1 Preto, Ficha
Técnica Altura (cm) 11,60, Largura (cm) 19,10, Profundidade
(cm) 1,30 Peso aproximado (Kg) 0,30r, Itens inclusos: 16GB 7
Wi-Fi Quad Core 1.5 GHz Android Oreo 8.1 ? Preto 1 Cabo
Micro USB, 1 Guia Rápido, - Tela: 7 TN 1024 x 600 . Capacitivo,
5 pontos, - Chipset: A50, - CPU: Quad Core 1.5GHz, - Sistema
Operacional: Android? Oreo? 8.1 (versão Go), - RAM: 1 GB, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, - Bluetooth: 2.0, - Sensor: G-SENSOR
Possui USB Não, Tamanho da tela (polegadas) 7 Sistema
operacional Android Funciona como celular Não Memória
interna (GB) 16 Câmera frontal Sim, Câmera filmadora Não
MP3 player Sim, Entrada para cartão de memória Sim
Bluetooth Sim, Câmera traseira Não, Resolução da câmera
(pixel) 1.3 MP Wireless Sim, Entrada Micro USB Sim Conexão
3G Não, Tamanho da bateria (mAh) 2000, Conexões Micro USB
2.0, fone de ouvido 3,5 mm (P2) Garantia do fornecedor
(meses) 12.
VALOR TOTAL

UNID

8

UNID

12

UNID

12

LOTE 6 – BENS DURÁVEIS
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'SAR2 Aparelho de ar condicionado split 18. 000 BTU'S.
UND
Modelo split high wall; tipo de ciclo: quente/Frio; cor: branca;

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

10
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ence: A; filtro de AR: anti-bactéria; vazão de ar: no mínimo 700
m³/h; controle remoto; termostato digital.
Ar-Condicionado Parede 9.000 Btus Frio ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA:Ciclo:
FrioTecnologia:
Convencional
Gás
Refrigerante: R-215AÁrea do Ambiente Até (m²): 15 Voltagem
(V): 220Classificação Energética INMETRO: A Capacidade de
Refrigeração (BTU/h): 9.000Capacidade de Refrigeração
(kWh/h): 3,52Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):
516 Vazão de Ar (m³/min): 10,16Nível de Ruído da Unidade
Interna (dBa): 24Nível de Ruído da Unidade Externa (dBa):
30Funções: Timer, Swing, Sleep, Turbo, Health, Display e
ECOConexão da Tubulação Liquida (mm/"): 6,35
(1/4)"Conexão da Tubulação Gás
(mm/"): 9,52
(3/8)"Comprimento
Máximo
da
Tubulação
(M):
15Desnível
Máximo (M): 5Serpentina da Condensadora:
CobreUnidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP
mm): 780x210x250Unidade
Externa
Condensadora
(Sem
Embalagem)
(LxAxP mm)*: 545x470x380Peso
Líquido Unidade Interna (kg): 5,4Peso Líquido
Unidade
Externa (kg): 7,9Origem: Nacional* As dimensões da Unidade
Externa Condensadora não incluem a tampa da válvula.
Considerar entre 10 à 15cm a mais.As imagens apresentadas
deste produto são ilustrativas e podem sofrer variações de
acordo com a iluminação, resolução/configuração do seu
monitor.
TELEFONE S/FIO 2,4 GHZ –Frequência 1,9 GHz Duração da
bateria em uso 9hs em uso Duração da bateria em espera 96hs
em modo repouso (4 dias) Cor Preto Tensão/Voltagem bivolt
Frequência 1,9 GHz
TV 43 POLEGADAS: Com definição surpreendente e resolução
perfeita resolução a TV 42" LCD Slim, Full HD com Conversor
Digital conta diversas funções e recurso para lhe trazer
conforto e muita praticidade, seja para assistir seu canal
predileto ou ainda um bom filme com toda a família. Com
resolução de 1920 x 1080, a TV LCD possui tela de 42
polegadas com ajuste de formato widescreen, entrada HDMI
para conexão digital e uma porta USB, que reproduz seus
arquivos de música e fotos. Conta ainda com conversor digital,
timer on/off para programar horários predeterminados para
ligar e desligar o aparelho, e recurso Time Shift, que permite
gravar o programa em um HDD externo*, conectado na
entrada USB.
Televisor com tela de 32 polegadas em resolução HD.
Tecnologia Smart com aplicativos com comunicação sem fio
entre dispositivos moviesCONEXÕES: • Entrada de vídeo e
áudio estéreo (RCA) • 3 entradas HDMI • Entrada RF para TV
aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo • 2 entrada USB:
reproduz filmes, músicas e fotos • 1 entrada S/PDIF out Optical
• 1 entrada Ethernet • 1 entrada P2: Para fones e
amplificadores.
SMART TV LED 50`` 4K COM HDR10+, DOLBY VISION, DOLBY
ATMOS, WI-FI, QUADCORE, BLUETOOTH, ENTRADAS HDMI E
USB.
Liquidificador Industrial Alta Rotação 4 Litros MATERIAL CORPO: Inox ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 127 ou 220v
POTÊNCIA: 1.4/HP /1000 Watts FREQUÊNCIA: 50/60 Hz
ROTAÇÃO: 18.000RPM DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA:
65 CM LARGURA: 18 CM PROFUNDIDADE: 18 CM PESO

UND

17

UND

6

UND

2

UND

2

UND

4

UND

14
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LÍQUIDO: 3.200 KG TAMPA: Alumínio Repuxado COPO: 4 Litros
Inox VOLTAGEM: 220
Ar-Condicionado Parede 12.000 Btus Frio ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA:Ciclo:
FrioTecnologia:
ConvencionalGás
Refrigerante: R-410AÁrea
do
Ambiente
Até (m²):
20Voltagem (V): 220Classificação Energética INMETRO:
ACapacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000Capacidade de
Refrigeração (kWh/h): 3,52Potência Elétrica Consumida Refrigeração (W): 1105Vazão de Ar (m³/min): 10,16Nível de
Ruído da Unidade Interna (dBa): 32/39Nível de Ruído da
Unidade Externa (dBa): 54Funções: Timer, Swing, Sleep,
Turbo, Health, Display e ECOConexão da Tubulação Liquida
(mm/"): 6,35 (1/4)"Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 9,52
(3/8)"Comprimento
Máximo
da
Tubulação
(M):
15Desnível
Máximo (M): 5Serpentina da Condensadora:
CobreUnidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP
mm): 780x210x250Unidade
Externa
Condensadora
(Sem
Embalagem)
(LxAxP mm)*: 545x470x380Peso
Líquido Unidade Interna (kg): 7,57Peso Líquido Unidade
Externa (kg): 20,04Origem: Nacional* As dimensões da
Unidade Externa Condensadora não incluem a tampa da
válvula. Considerar entre 10 à 15cm a mais.As imagens
apresentadas deste produto são ilustrativas e podem sofrer
variações
de
acordo
com
a
iluminação,
resolução/configuração do seu monitor.
Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor - gabinete
em aço inox, base plástica de alto impacto, pia em aço inox
polido, torneira para copo e jato cromada, conexões
hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para
água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor e
serpentina de cobre localizada na parte externa do
reservatório.
BEBEDOURO: Bebedouro de Garrafão. Com seu design prático
e compacto, é perfeito para residências e locais com espaço
limitado. O Bebedouro Compact serve a água natural ou
gelada, acomodando garrafões de água de 10 ou 20 litros,
Dimensões, 31 cm x 34 cm x 98 cm
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ: - tela de projeção 100”,
tecido: vinil convencional 10; fixação: independente
sustentação por tripé; enrolamento automático por mola, com
botão esticador do tecido (tensor interno); perfil sextavado de
alumínio com acabamento em pintura epóxi preta; baltura
total aproximada 2.20 m; dimensão da área de
projeçãomáximo(axl): 1,95 x 1,80m; mínima (axl):1,20 x
1,80m.
MICROFONE SEM FIO: Frequência de resposta 40-15k hz,
cobertura de até 8 metros, conteúdo da embalagem: 1
receiver, 2 microfones sem fio, 1 cabo de áudio, 1 adaptador
de energia, 1 manual de instruções.
KIT CAIXA ATIVA AMPLIFICADA 100W RMS +SUPORTECAIXA
+ MICROFONE: Caixa Ativa Amplificada tipo Trapézio Caixa
com amplificador com capacidade de 100W RMS Woofer de
10" e Driver de titânio de 1"; É uma caixa ativa que consegue
comandar 1 a 2 caixas passivas. Possui funções Volume, Bass,
Echo e controle de volume de microfone independente. Possui
corpo injetado de alta resistência, design moderno e pode ser
montada em suporte (Possui Furo embaixo dela). Assistência
técnica direta com cobertura Nacional. Alimentação Bivolt;
Sistema bass-reflex de 2 vias Woofer 10"; Driver de titânio 1";

UND

14

UND

5

UND

5
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5
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Potência: 100W RMS; Impedância: 8 Ohms; Divisor de
frequência: corte em 3,5 KHz; Resposta de frequência: 50 Hz,
20 Khz; Tensão 110v /230v - 50/60 Hz; Sensibilidade 99Db;
Caixa Acústica Ativa Amplificada CSR 2500 A; Com Echo para
os Microfones; Sistema Mestre/Escravo; Controle de Volume
Master; Peso da Caixa 12Kg; Conexões: 2 Plugues Jack P10
para entrada dos Microfones; 2 Plugues RCA para entrada de
Linha; 2 Plugues RCA para saída de Linha; 1 Plugues Speakon
Fêmea, saída para conexão da caixa escrava; Itens Inclusos: 1
Caixa CSR 2500ª; 1 Suporte Caixa 1 Microfone.
VENTILADORES: Ventilador de parede 50cm com grade
metálica Potência: 1/4CV - 200WDiâmetro da hélice: 16\\\"
RPM:
1600
Máxima
Tensão:
127V.
220V
oubivoltVelocidaderegulávelEquipado com protetortérmico
FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA: Temperatura da água .
Natural e gelada, Filtros compatíveis. UF +Carbonblock,
Bandeja Flex, Instalação Parede Mesa. Vazão mínima de 40
litros por hora.
Freezer Horizontal 534 Litros Branco Altura: 96 cm Largura:
147.3 cm, Comprimento: 78 cm, Dimensões aproximadas da
embalagem (AxLxC): 96x147.3x78 cm.
REFRIGERADOR, combinado, capacidade do volume interno
acima de 334 litros, tensao de 220 volts, na cor branca, com
prateleiras para ovos e laticinios, prateleiras internas, gavetas
para vegetais, frutas e carnes, congelador tipo degelo,
lampada interna, agentes de expansao da espuma de
isolacaotermica em gas ciclo / isopentano. Rotulagem
contendo, consumo maximo de 46,5 kWh/mes. Classificacao
Inmetro A. Nome do produto, dados do fabricante e tensao
nominal. Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano.
LAVADORA DE ROUPAS, capacidade de 12kg, 220v,
automática: abertura superior, alta eficiência, selo procel a, a
lavadora conta com sistema totalmente automático, lava,
enxágua e centrifuga até 6 kg de roupa. Possui 3 níveis de água
e 6 programas, incluindo lavagem rápida para roupas íntimas
ou sintéticas e programa lavagem pesada para roupas muito
sujas. Seus três dispensers individuais contam com exclusivo
sistema de entrada de sabão, alvejante e amaciante por trás
do cesto, prevenindo manchas. Seu sistema de lavagem por
turboagitação é responsável por uma maior eficiência, com
baixo desgaste das roupas. o filtro para fiapos elimina com
facilidade os indesejáveis fiapos da lavagem. Possui ainda pés
reguláveis, que permitem nivelar a altura da lavadora e
facilitam a limpeza por baixo da mesma. Possui classificação à
pelo inmetro de produto que consome menos energia,
comprovando sua grande eficiência e economia.
FOGÃO 4 BOCAS - Puxador aço, - Botões
removíveis,Dimensões do produto:Altura 85,50 cmLargura
51,00 cmProfundidade 57,30 cm Prateleiras do forno1
simples.
MICROFONE SEM FIO UHF10BP HEADSET/ Lapela Freq.
537.2Mhz• Frequência 470-608MHz Estabilidade de
Frequência 0.005 Saída RF-100dBm Imagem de Rejeição
Espelhada 45dB Sinal/Ruído 95 dB Distorção 0,5 Nível de saída
de áudio 1V (10K) Alimentação DC12V 500MA, Transmissor
Frequência de Estabilidade 10ppm Saída RF menor que 30mW,
Desvio máximo 75KHz Emissão Simulada 40 dB, Alimentação
3V (2 pilhas tamanho AA) Consumo de Corrente 100mA
VALOR TOTAL
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LOTE 7 – ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QUANT.
Filtro De Linha Regua 5 Tomadas 2M Extensao 110-220V;
UNID.
15
apresentar na proposta - marca
Filtro de Linha com 6 tomadas; novo padrão brasileiro, cabo
UNID.
15
de um metro aprovado pelo INMETRO e fusível de proteção.
Apresentar na proposta / marca
Fonte de Alimentação 650W real; Especificações: AC input:
UNID
19
100-240V - Entrada atual: 10A-5A, Frequência: 47~63Hz Potência: 650W, ATX. Apresentar na proposta marca e modelo
Fonte de Alimentação 500W real; ESPECIFICAÇÕES Potência:
500W - PFC: Ativo - 80 Plus Bronze - Tensão de entrada: 100UNID
20
240V - Corrente de entrada: 8-4ª - Freqüência de entrada: 5060hz - Dimensões: 140 x 150 x 86 mm - Tamanho do
ventilador: 120mm. Apresentar na proposta marca e modelo
Fonte
Potência
Combinada
Operacional:
350W;
Especificações: - Potência: 350W - Pinos: 20+4P e CPU 4+4P,
Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47~63Hz - Bivolt
Chaveada, Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V
UNID.
35
/+5Vsb, Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5ª Frequência: 110W /300W /3.6W, /12.5W - SATA: 2
Conectores - Ventiladores: 1x Fan de 12cm - Molex: 02
Conectores. Apresentar na proposta marca e modelo
Teclado padrão, USB, Preto, modelo ABNT teclas: 107 na
UNID.
30
proposta - marca e modelo
Kit Teclado e Mouse sem fio; Teclado: - Teclas de perfil baixo
- Altura do teclado ajustável - Bateria: 2 x AAA - Duração das
pilhas (não recarregável): 36 meses - Layout ABNT 2 - Teclas
especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla “fn”.
UNID
15
Mouse: - Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado Bateria: 1 x AA - Duração das pilhas (não recarregável): 12
meses. Apresentar na proposta - marca
MOUSE ÓPTICO; Conexão - USB; - Resolução mínima de 800
UNID.
30
dpi; cor: Preto; - apresentar na proposta - marca e modelo
ALICATE PARA CLIMPAR; Especificações: - Ferramenta com
8.5" ( 215mm ). •Itens inclusos: - Catraca para Crimpar
UNID
2
conector modular plug RJ45 (8x8 ) **CAT.6 Blindado** e RJ11
+ RJ12 ( 6x2 / 6x4 / 6x6 )
ORGANIZADOR DE CABOS PARA EQUIPAMENTOS - de fios
UNID
50
espiral, tubo espiral rolo - organizador de fios; Diâmetro de 1/2
pol; 10 metros, cor: preto
CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK: Recursos: Fonte
Bivolt: 110v, 220v, Voltagem: 12v, 15v, 16v, 18v, 19v, 20v, 24v,
Amperagem Máxima: 5A, Tipo de Chaveamento de voltagem:
UNID
15
Manual, 8 Pinos Adaptadores para os diversos Fabricantes.
apresentar na proposta - marca e modelo
HD, PADRÃO 3.5pol, 500gb de Armazenamento, 32mb De
UNID.
15
Cache, 7.200rpm, Interface Sata Iii 6gb/S, P/ Uso em Desktop.
Apresentar na proposta - marca
HD SSD 480GB SATA Iii 6gb/s 2.5 Para Computador Ou
UNID.
20
Notebook. apresentar na proposta - marca e modelo
HD EXTERNO; 01 TB. apresentar na proposta - marca e modelo
UNID.
15
HD externo; 500 GB. apresentar na proposta - marca e modelo
UNID.
15
PENDRIVE; 16 GB. apresentar na proposta - marca
UNID.
15
PENDRIVE; 32 GB. apresentar na proposta - marca
UNID.
15
Placa-Mãe GA-H170M-D3H, Intel LGA 1151, mATX, DDR3
UNID.
15

V.UNITÁRIO
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Placa-Mãe Prime H310M-E R2.0/BR, Intel LGA 1151, mATX,
DDR4
Placa-Mãe B450M Steel Legend, AMD AM4, mATX, DDR4
Memória, 8GB, 2666MHz, DDR4. apresentar na proposta marca
Memória, 8GB, 2400MHz, DDR4, Notebook. apresentar na
proposta - marca
Memoria 4GB DDR4 2400mhz - Notebook. apresentar na
proposta - marca
Memória DDR3 04gb 1333mhz. apresentar na proposta marca
Memória DDR4 2133MHz 8GB. apresentar na proposta marca
Memória ddr3 4gb 1600mhz. apresentar na proposta - marca
Memória ddr3 8gb 1600mhz. apresentar na proposta - marca
Pasta Térmica 15g Bisnaga Cda
Roteador Dual Band 1200 Mbps 4 Antenas
Roteador 300 Mbps; banda dupla
Adaptador Wireless PCI Express 300Mbps
Adaptador Wireless USB 150Mbps
Caixa Cabo de Rede CAT5E Azul 305M
Conector de rede RJ45 (com 100 unid)
SSD 120GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350MB/s
SSD 240GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350MB/s
Bateria Cr2032 3v Lithium Unidade Placa Mãe Cmos
Switch 8 Portas 10/100 Mbps Padrões e Protocolos: IEEE
802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x | CSMA/CD
Switch 16 Portas TP-Link Gigabit 10/100/1000 Mbps
Rack/Desk
Cabo USB A Macho x USB B Macho MD9, 5 metros
Cabo Monitor VGA MD9 Filtro 1.5m
Cabo HDMI 5m Ultra HD 4K
Case para HD 2.5´ USB 3.0,
BASE PARA NOTEBOOK com cooler, com 4x ângulos
ajustáveis; Tipo de conexões: Portas USB
Processador Intel Core i5-9400F Coffee Lake, Cache 9MB,
2.9GHz (4.1GHz Max Turbo), LGA 1151
Processador Intel Core i3-7100 Kaby Lake, Cache 3MB,
3.9GHz, LGA 1151
Processador AMD Ryzen 5 3600X Cache 32MB 3.8GHz (4.4GHz
Max Turbo) AM4
Processador AMD Ryzen 3 2200G, Cooler Wraith Stealth,
Cache 6MB, 3.5GHz (3.7GHz Max Turbo), AM4
Placa de Video: Memória: - Capacidade: 4GB - Tipo: GDDR5 Clock: 1500MHz x4 (6,0 Gbps) - Interface: 128 bits
Auto
transformador
220v-110v
especificações:
proteçãotérmica de sobreaquecimento, proteção contra
choqueelétrico, frequência 60hz, cabopp 2p+t macho/fêmea,
tomadas no padrãonbr 14136, conector h, 1000va,, 220v-120v
Adaptador Usb Wifi Dual Band 300 Mbps Action A1200
Características Técnicas: * Padrão IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
* Velocidade: 300 Mbps (2.4GHz) e 867 Mbps (5GHz; * Modo
do Rádio: MiMo; * Potência máxima: 20 dBm (2.4GHz) e 15
dBm (5GHz);
AUTOTRANSFORMADOR 1500VA DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Especificações:
- Converte 110V para 220V e 220V para 110V
- Protetor térmico automático
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- Tensão de entrada: 220V ou 120V (definido pelo usuário)
- Tensão de saída: 220V ou 120V (definido pelo usuário)
- Indicação das tomadas: vermelha 220V e preta 110V
- Gabinete aterrado
- Frequência de operação: 60Hz
- Variação de tensão de entrada: +/- 15%
- Temperatura de operação 0 a 40°C
- Umidade relativa 0 a 95% sem condensação
- Rendimento típico: >90%
- Número de tomadas: 2 unidades NBR 10A
- Enrolamento: Fio classe H (180°C)
- Proteção contra sobrecarga: sim (sensor térmico
rearmável)
-Dimensões: 125 x 100 x 115 mm Proteções:
- Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
-Protetor térmico rearmável (desliga em caso de sobrecarga)
Recursos:
- Garantia 1 ano de garantia
VALOR TOTAL
LOTE 8 - DRONE
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA) para
mapeamento aéreo com as especificações a seguir: a) Sensor:
CMOS 12 MP 1/2.3 b) ZOOM ÓPTICO: 24 MM - 48 MM c)
Resolução de Vídeo: Mínimo de 2.7 K d) Gimbal: 3 Eixos e)
Armazenamento Interno (Aeronave): 8 GB f) Detecção de
Obstáculos: Omnidirecional g) Tempo Máximo de Voo (sem
vento): igual ou superior a 30 minutos h) Sistema de
Navegação por Satélite: GPS + GLONASS i) Altura Máxima de
Serviço (acima do nível do mar): 6000 m I.I - Cada unidade de
1
UND
equipamento (cada drone) deve possuir como acessório(s): a)
1 (um) controle remoto b) 3 (três) baterias c) 5 (cinco) pares
de hélices d) 1 (um) carregador de baterias e) 2 (dois) cartões
de memória - microSD 128 GB f) 1 (uma) Bolsa ou Mala de
Transporte I.II - Cada unidade de equipamento (cada drone)
deve possuir: a) HOMOLOGAÇÃO NA ANATEL DE FÁBRICA NA
AERONAVE E NO CONTROLE REMOTO b) Certificado de
registro da aeronave na ANAC c) Garantia de 1 (um) ano
VALOR TOTAL
LOTE 9 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
ITEM
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO
BRANCO – Acabamento - Brilhos |Altura (cm) 89.00 |Peso (kg)
1
UND
2.21| Cor Branco| Material Plástico| Profundidade (cm)
51.00| Largura (cm) 43.00| Peso Líquido (kg) 2.2
ARMÁRIO
AÇO
PARA
PASTA
AZ:
Chapa
24
(0,60mmespessura), com 2 portas de abrir com maçanetas; 04
prateleiras, Capacidade por prateleira 70 kg bem distribuídos.
50 escaninhos; com portas; Prof. 320 cm; Dimensões Externas:
A - 2000 x L - 1200 x P – 320; Corpo e Prateleiras: Chapa#24 2
UND
0,60 mm; Cor: Cinza; Acabamento: Tratado pelo processo
anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi
eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150
graus, na cor cinza claro.
MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS: Mesa para Escritório
3
UND
Profundidade 60 cm com largura 163 cm
ITEM

QUANT.

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

1

QUANT.
150

7

10
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13

14

LONGARINA DE 4 LUGARES: DIRETOR EM ESPUMAINJETADA;
Suporta até 400,0kg (100
CADEIRA
ESCRITÓRIO
GIRATÓRIA
PRESIDENTE:
Composição/Material: Polipropileno e poliéster; Estrutura:
Metal revestido com PVC; Encosto: Espuma injetada; Assento:
Espuma injetada; Revestimento: Poliéster e Metal cromado;
Pés: 5 rodízios; com braço; Reclinável: Sim; Acabamento:
Poliéster e Metal cromado; Estampa/Cor: Preto; Conteúdo da
Embalagem: 1 Cadeira, Acessórios, Peças para a Montagem e
Manual de Instruções; Dimensões aproximadas do produto
sem embalagem (AxLxP): 110 a 118x64x68cm; Peso líquido
aproximado do produto (kg): 17kg.
CADEIRA
ESCRITÓRIO
GIRATÓRIA
PRESIDENTE:
Composição/Material: Polipropileno e poliéster; Estrutura:
Metal revestido com PVC; Encosto: Espuma injetada; Assento:
Espuma injetada; Revestimento: Poliéster e Metal cromado;
Pés: 5 rodízios; com braço; Reclinável: Sim; Acabamento:
Poliéster e Metal cromado; Estampa/Cor: Preto; Conteúdo da
Embalagem: 1 Cadeira, Acessórios, Peças para a Montagem e
Manual de Instruções; Dimensões aproximadas do produto
sem embalagem (AxLxP): 110 a 118x64x68cm; Peso líquido
aproximado do produto (kg): 17 kg.
CADEIRA ESCRITORIO GIRATÓRIA DIRETOR: Cadeira giratória
Reclinável Encosto e assento em tela Regulagem de altura a
gás Braços de apoio fixos Acabamento do pistão cromado Peso
suportado: 120 kg Rodas em plástico Dimensões: Largura: 63
cm,Altura: 97 cm, Profundidade: 50 cm, Peso: Aprox. 9,6 kg.
CADEIRA
SECRETARIA
GIRATÓRIA
SEM
BRAÇOS
REGULÁVEIS:COM BASE QUE SUPORTA ATÉ 120 KG. ESPUMA
INJETADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO J. SERRANO,
ALTURA: 30 CM, LARGURA: 37 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM,
PESO: 10 KG.
CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO: estrutura na cor
preta; Material: estofado em espuma injetada (47x42cm);
apoio lombar, espaldar médio (37x44cm); revestido em técido
de polipropileno; Proteção das bordas do assento e encosto
em perfil de PVC de alto impacto; estrutura tubular de aço 4
pés pintada em epoxi, As medidas podem variar em até 10%
p/ mais ou p/ menos.
ARMARIO FECHADO: Armário alto 2 portas 15 mm . Medidas
:1500x800x380 .Cores : Branco, cinza cristal , bege Outras
cores com 20 % de acréscimo : Preto , azul chile , wengue ,
maple.
ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS NA CHAPA 26 COM
CHAVES.
MESA DE PLÁSTICO QUADRADA Branca Produto aditivado
com Anti-UV, ou seja, resistente a raios solares. As mesas são
ideais para ambientes residenciais ou públicos, como bares,
hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc
ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO: dobras duplas naslateraisdobras triplas nas frontais e posteriores - 4 colunas em perfil l
de 30x30mm - 4 sapatas plásticas - pintura eletrostática a pó c/cristal e - pintura esmalte sintético - outras cores - chapas 18
e 26. 1,20mm e 0,45mm-6 prateleiras.40regulagens de altura
- 4 reforços x nas laterais e 1 de fundo (incluso) capacidadeporprateleira
30kgdimensões:alt......2000mm
larg....920mm prof 300mm peso daestante:16 kgs
MESA DE REUNIÃO com tampo retangular ou oval em MDF
revestido de laminado melamínico, montada sobre dois
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pés.DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS • Tampo retangular: 2000 x
950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para
acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e
atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve
possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; •
Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para
camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100
micrometros.
Mesa para refeitório 18mm com bancos para 8 Lugares,
Medidas: Largura: 1,80 metros, Altura: 77,3 centímetros,
Profundidade: 90 centímetros; Estrutura: 100% MDF; Cor:
Branca, Revestimento Pintura U.V. REFEITÓRIO ESCOLAR (10
LUGARES) Conjunto de Refeitório (mesa com 2 bancos
VALOR TOTAL

3.

UND

5

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DA ATA

3.1.

Esta Ata de Registro de Preços terá validade de até 12 meses, a partir da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.
4.

CLAUSULA QUARTA - REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata, considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de
2013, bem como a regra do art. 2º, §4º da IN SLTI/MPOG n. 05, de 2014.

4.2.

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

4.3.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.

4.5.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
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O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.8.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e
4.7.4 da Ata de registro de preços, será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9.

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:
4.9.1. por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, ANEXO I DO EDITAL.
5.

5.1.

5.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

6.1.

Esta Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial do Município no
endereço eletrônico: www.apuarema.ba.gov.br por conta da Contratante, até o quinto
dia útil do mês subseqüente.

6.2.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata será lavrada em 02(duas)
vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Apuarema - Bahia, .... de ...... de 2021.
_________________________________
Jorge Rogério Costa Souza
Prefeito

_______________________________________
NOME DO FORNECEDOR
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