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PROCESSO Nº 029/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020 
EDITAL Nº 029/2020 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020 
 

OS ITENS DESTA LICITAÇÃO SÃO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESAS QUE ESTEJAM NA CONDIÇÃO 
DE ME, MEI E EPP, CONFORME DETERMINA O INCISO I DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. 

 
PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG, realizará procedimento de licitação nº 
029/2020, modalidade, Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo menor preço, nos termos da Lei 
10.520/02, e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, Decreto Municipal nº  032/2020 e 
051/2013 e alterações e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de 
habilitação serão recebidos em sessão pública às 09:00 horas do dia 23 de Julho de 2020, na sala de 
reuniões , situada à Praça Cônego Firmiano, nº 40, Centro ,  Dom Joaquim/MG, tel.: (31) 3866 12-12 
oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pela Pregoeira oficial, ou substituto 
designado pela Portaria nº 039/2020 de 05 de junho de 2020.    
 

1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para eventual fornecimento de suprimentos e 
equipamentos de informática e equipamentos, para atender as necessidades de diversas Secretarias 
deste Município, conforme descrito e especificado no Termo de Referência – Anexo I, deste instrumento  

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 
 
2.2 - Não poderão participar deste pregão: 
 
2.2.1. os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
2.2.2. que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo 
empregatício com a Prefeitura de Dom Joaquim/MG. 
 
2.3. Os itens desta licitação são destinados exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME, MEI 
e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/06.  
 

3. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues a pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, 
conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 
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LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Dom Joaquim/MG, na Pça Cônego Firmiano nº 40  Centro ,  
Dom Joaquim/MG – A/C da Pregoeira, até o dia 23/07/2020, às 09:00 horas (telefone (31) 3866 1212.  
 

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM/MG.  
PREGÃO  PRESENCIAL N.º 022/2020 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE:....................................................................................... 

 

MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM/MG.  
PREGÃO  PRESENCIAL N.º 022/2020 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:....................................................................................... 

 
3.2. O interessado deverá entregar juntamente dos dois envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo IV (a referida declaração deverá estar por fora dos 
envelopes). 
 
3.3. A comprovação da condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP será efetuada 
mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos 
efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.  
 
3.4. A comprovação da condição de MEI – Micro Empreendedor Individual será efetuada mediante certificado da 
condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI. 
 
3.5. As certidões descritas nos itens 3.3 e 3.4 apresentadas após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terão 
obrigatoriamente que ter sido emitidas no exercício em curso. (AS REFERIDAS DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR 
FORA DOS ENVELOPES) 
 
3.6. Poderá a licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por 
representante não credenciado, ficando a licitante obrigada a apresentá-los até a hora e data estabelecida no 
preâmbulo, e na forma do item 3.1.1. 
 
3.6.1. A participação na forma do item 3.6, sem a presença de representante no ato da sessão, impede a 
apresentação de lances por parte da licitante. 
 
3.7. A PREGOEIRA não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” 
que não sejam entregues a pregoeira designada, no local, data e horário definidos neste edital. 
 
3.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização 
deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil 
subsequente, independentemente de nova comunicação. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1.  A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um representante 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 
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4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por 
sua representada. 
 
4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
 

I - documento oficial de identidade; 
 
 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e 
lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento 
no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante 
ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo 
II). 
 
4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos 
documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual 
e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes. 
 
4.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a 
participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 
 
4.6 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
4.7 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 
 
4.8. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS ORIGINAIS. 
 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1 - os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, na forma do edital. 
 
 
5.1.1  - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
 
5.1.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a Administração. 
 
5.2-  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. 
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5.2.1 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, contado da data de recebimento da impugnação. 

 
6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
6.1. As propostas comerciais (Anexo III) serão apresentadas em língua portuguesa, datilografadas ou 
impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, 
prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o 
modelo anexo a este edital, e constarão:   
 
6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente; 
 
6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca, sob pena de desclassificação; 
 
6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista 
para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
6.1.4. Conter prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de 
fornecimento. 
 
6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela pregoeira, caso contenham erros de 
soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em 
que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá 
assiná-la se estiver presente na sessão. 
 
6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus 
anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
 
6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 11,56 

 
6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. 
 
6.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta Comercial, a 
Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, 
conforme ANEXO IV. 
 
6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 
que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 
 
 
7-DA HABILITAÇÃO 
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7.1.Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
 
7.1.1.Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 
7.1.2.1 No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de 
seus administradores.  
7.1.2.2 O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações 
anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não consolidadas.  
 
7.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser 
substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI; 

 
7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
 
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir; 
 
7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
 
7.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
 
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 
 
7.2.3. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de: 
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou 
documento equivalente que comprove a regularidade. 
 
7.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal. 
 
7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho. 
 
7.3. Quanto à REGULARIDADE TÉCNICA, apresentará:  
 
 
7.3.1. Atestado Técnico de Capacidade emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 

comprove o fornecimento de produto compatível com o objeto deste Pregão. 
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7.3.2 . Apresentação do laudo técnico emitido por órgão competente para atestar a qualidade e 

compatibilidade dos tonners equivalentes aos produtos originais das impressoras no ato de assinatura 

da ata de registro de preços dos referidos itens, laudo técnico emitido por órgão competente para 

atestar a qualidade e compatibilidade dos tonners equivalentes aos produtos originais das impressoras. 

 
7.4. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
 
7.4.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 
(noventa) dias antes da abertura da sessão. 
 
7.4.1.1. No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente da certidão, 
sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê 
a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado 
judicialmente. 
 
7.5. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações: 
 
7.5.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 
8.666/93), conforme ANEXO V. 

 
7.5.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do 
artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VI. 
 
7.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se 
que: 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada 
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
 
8. DA SESSÃO DO PREGÃO 

 
8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes. 
 
8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a Pregoeira declarará aberta a 
sessão do PREGÃO para os lances. 
 
9-DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
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9.1.Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas 
aquelas que estiverem em desacordo. 
 
9.2.O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
serão classificados para participarem dos lances verbais. 
 
9.3.Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, a pregoeira classificará as 
melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores 
participem dos lances verbais. 
 
9.4. A classificação dar-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a 
licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital, com o preço de mercado e que 
ofertar o MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
 

10-DOS LANCES VERBAIS 

 
10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio 
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais.  
 
10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará na exclusão 
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 
efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate 

 
10.5.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado, podendo a Pregoeira negociar diretamente com o proponente, 
para que seja obtido preço melhor.  
 
10.6.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço 
seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita. 
 
11-DO JULGAMENTO 

 
11.1. No julgamento e classificação das propostas será levado em consideração o TIPO DE LICITAÇÃO 
MENOR PREÇO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR ITEM, as especificações técnicas e parâmetros mínimos 
de desempenho e qualidade definidos no edital. 
 
11.2. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, 
juntamente da equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. 
 
11.3. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital. 
 
11.4. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por 
servidor designado para o pregão. 
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11.5 – As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma 
restrição. 
 
11.5.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 
 
11.5.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
 
11.5.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente 
concedidos. 
 
11.5.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
11.6 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse 
prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções 
previstas no edital. 
 
11.7 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e a 
pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de 
classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
 
11.8. A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 
 
11.9. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.  
 
11.10. A critério da Administração, no caso de inabilitação ou desclassificação de todos os licitantes, poderão ser 
convocados para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem nova documentação, em obediência ao disposto 
no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.11. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições 
deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.  
 
 11.12 – Após a homologação do resultado da licitação, a contratação com o prestador do serviço 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, conforme disposto no art. 62 da Lei 8.666/93, mediante: 

a) instrumento contratual; 
b) emissão de nota de empenho de despesa ou;  
c) autorização de compra. 
11.12.1 - O órgão convocará o prestador do serviço com preço registrado em ata para, a cada 
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contração, sem prejuízo das 
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, para: 
(a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou  
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(b) assinar o contrato. 
11.12.2 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita 
pela Administração. 
 
11.13. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e 
poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele 
decorrente. 
 
11.14. É facultado a Pregoeira, caso o adjudicatário quando convocado não assinar o termo de contrato, convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e 
comprovação dos requisitos de habilitação. 
 
11.15. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do Município, poderão 
ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro. 
 
 
11.15. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a 
Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, 
jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, 
efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes. 
 
11.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes 
presentes na sessão. 
 

12-DOS RECURSOS 

 

12.1- No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 

12.1.1. A manifestação na sessão pública e a motivação são pressupostos de admissibilidade dos 
recursos. 
12.1.1- A petição poderá ser feita na sessão e, se oral, será reduzida a termo em Ata, ficando os demais licitantes 
desde de logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.1.2- As petições com as razões recursais, assim como as impugnações a recursos, poderão ser protocoladas na 
Prefeitura Municipal ou encaminhadas pelos Correios, por fax ou e-mail, no prazo máximo de até 3 (três) dias 
úteis. 

12.1.2.1A Administração não se responsabilizará por envelopes que não sejam entregues a pregoeira designada, 
no local e data. 

12.1.2.2- Serão considerados intempestivos os recursos cujas razões tenham sido encaminhadas pelos Correios, 
por fax ou e-mail, desde que os originais não sejam entregues à Prefeitura no prazo máximo de 3 (três) dias 
previstos no item anterior. 

12.2- Os recursos e as impugnações interpostos posteriormente ao dia da sessão deverão observar os seguintes 
requisitos: 
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a) serem datilografados/digitados e devidamente fundamentados; 
b) serem dirigidos à pregoeira; 
c) serem assinados pelo representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado; 
d) serem protocolados na Prefeitura Municipal ou encaminhados pelos Correios, por fax ou e-mail, desde que os 
originais sejam apresentados à Administração no prazo máximo de até 3 (três) dias. 

12.3- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e 
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
12.4- Interposto o recurso, a pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias contado do 
recebimento do recurso ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade superior. 

12.5- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 
comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

12.7- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura do contrato. 

 

13-DA HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, a pregoeira registrará os preços 
ofertados pelas licitantes em ordem crescente. 
 
13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da 
Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
14- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
14.1.Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de 
Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
14.2A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecidas a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições. 
 
14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 
registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro 
meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou 
superior ao registrado. 
 
14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão 
disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
14.5.A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o 
mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos materiais registrados. 
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14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de 
mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
 
14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
 
14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor 
poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e 
apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de 
fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se 
superior ao preço registrado. 
 
14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-
financeira. 
 
14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles 
apurados pela Administração para determinado Item. 
14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar 
os demais fornecedores classificados ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 
 
14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação 
econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.  
 
15 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
15.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que 
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei n. º 8.666/93. 
 
15.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados 
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
15.3 – QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA 
AO MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM/MG. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
16.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, 
cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação 
anexa. 
 

mailto:licitacao@domjoaquim.mg.gov.br


  MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM 
   

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça Cônego Firmiano n0 40 - Centro - Dom Joaquim - Minas Gerais - CEP: 35.865-000 

TELEFAX: (31) 3866-1212 e 3866-1399 - e-mail: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br  

 
Página 12 de 42 

 

16.2. A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o mesmo examinado e 
considerado em condições de uso, ficando a empresa fornecedora obrigada a substituir os produtos 
considerados inadequados/rejeitados. 
 
16.3. O recebimento dos produtos será confiado a uma Comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, que 
deverá exigir o fiel cumprimento do que estipula a ordem de fornecimento, em confronto com a fatura e 
nota fiscal, juntas em 3 (três) vias, para fins de pagamento. 
 
16.4. Na hipótese de inadequação/rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pela 
Contratada no prazo máximo de até 5 dias  contados a partir da comunicação pela Secretaria Municipal 
requisitante. Após este prazo, a Secretaria Municipal requisitante reserva-se o direito de enviar o objeto 
rejeitado à Contratada, com frete a pagar. 
 
16.4.1. Os materiais inadequados/rejeitados poderão ser substituídos uma única vez, dentro do prazo 
máximo de 5 dias após a solicitação pela Secretaria Municipal requisitante. 
 
16.5. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 
16.6. Após o recebimento definitivo, a Contratada responderá por vícios/irregularidades porventura 
apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade. 
 
16.7. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a 
retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-
lo. 
 
16.8. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta 
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 
fundamentada. 
 
17-DO PAGAMENTO 

 
17.1. Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, no Banco a ser 
informado no ato da assinatura da ata, e que será devidamente registrado na cláusula própria de cada 
contrato firmado, para entrega do objeto a que se destine, no prazo de até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao mês do fornecimento desde que a totalidade dos materiais solicitados tenham sido 
efetivamente entregues, e que tenham sido inspecionados e aceitos pela Comissão a que se refere o 
item 16.3, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela comissão de 
recebimento da Prefeitura. 
 
17.2. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e  
será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial 
junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a 
remuneração auferida; 
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17.3. Emitida a fatura, a CONTRATANTE terá o prazo até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 
mês do fornecimento para efetivar o pagamento.  
 
17.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer 
obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso 
gere direito a qualquer compensação. 
 
17.5. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes ao 
pagamento de fornecedores. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua 
proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de 
licitar pelo prazo de até cinco anos. 
 
18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata de registro de preços, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 
irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao  detentor da ata as 
seguintes sanções: 
18.2.1. advertência; 
18.2.2. multa de: 

18.2.2.1.  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, 
sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

18.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da ata de registro de preços, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão da ata de registro de preços, quando for o caso; 

18.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 
b) transferência total ou parcial do objeto a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Administração; 
d) descumprimento de cláusula da ata de registro de preços. 
 
18.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
 
18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. 
 
18.3. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Dom 
Joaquim/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser 
descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 
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19- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
19.1.Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento 
equivalente. 
 
19.2.Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a 
entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para 
fornecimento. 
 
19.3.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta 
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 
fundamentada. 
 
19.4.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do 
prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o 
às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
19.5.Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação 
nesta licitação. 
 
19.6.Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados 
pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78. 
 
 
19.7.Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não 
serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 
19.8.Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos 
documentos de habilitação apresentados na sessão. 
 
19.9.É facultado a pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço 
ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
fundamentar as decisões. 
 
19.10.É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 
 
19.11.A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 
 
19.12.A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 
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19.13.As dotações orçamentárias específicas para acobertarem as despesas deste Pregão são as  
descritas abaixo, não estando as mesmas vinculadas a despesa, antes da assinatura do contrato ou 
ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços. 
 
 
 

Funcional Programática 

020101.04.122.0101.2044.339030 

020101.04.122.0101.2045.339030 

020201.03.062.0201.2048.339030 

020301.04.128.0301.2049.339030 

020302.04.122.0301.2050.339030 

020302.04.122.0301.2051.339030 

020302.04.122.0301.2052.339030 

020302.04.122.0301.2053.339030 

020302.06.181.0301.2057.339030 

020401.18.541.0401.2032.339030 

020501.04.123.0501.2064.339030 

020502.04.129.0501.2065.339030 

020502.05.153.0502.2059.339030 

020502.05.153.0502.2060.339030 

020503.04.123.0501.2066.339030 

020601.12.122.0301.2071.339030 

020602.12.361.0603.2010.339030 

020602.12.365.0604.2018.339030 

020602.12.365.0604.2019.339030 

020602.12.366.0606.2091.339030 

020801.10.122.0809.2078.339030 

020901.10.301.0802.1025.449052 

020902.10.301.0802.2102.339030 

020902.10.302.0802.2087.339030 

020902.10.303.0802.2101.339030 

020902.10.304.0807.2090.339030 

021001.13.122.0301.2115.339030 

021105.04.122.0301.2114.339030 

021201.08.122.1201.2027.339030 

021201.08.243.1201.2028.339030 

021301.08.244.1301.1011.449052 

021301.08.244.1301.2020.339030 

021301.08.244.1303.1015.449052 

021301.08.244.1304.1017.449052 

021301.08.244.1303.2023.339030 

021301.08.244.1304.2025.339030 

020902.10.122.0809.2205.339030 
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19.14.O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de 
Imprensa do Município, conforme disposto na Lei Orgânica Municipal . 
 
19.15.Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no 
horário de 12:00 as 16:00, de segunda a sexta-feira, no endereço ou telefone constante no preâmbulo 
deste edital e também pelo endereço eletrônico licitacao@domjoaquim.mg.gov.br .  
 
19.16. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, no 
site : www.domjoaquim.mg.gov.br ou solicitado pelo email: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br .  
 
Dom Joaquim /MG, 08 de Julho de 2020 . 

 
 
 

Patrícia Teixeira Silva  
Pregoeira 
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NEXO I -AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1- DO OBJETO: Registro de Preços de suprimentos e equipamentos de informática e equipamentos,  
para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município 

2- DO TERMO DE REFERÊNCIA: O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer os requisitos e 
especificações técnicas para a aquisição de suprimentos e equipamentos de informática. 

3- DA JUSTIFICATIVA: os suprimentos e equipamentos de informática a serem adquiridos serão utilizados na 
manutenção das atividades administrativas de cada órgão.  

 
 

Iten Descrição  
Quantidade 

a ser 
adquirida 

1.  Cartucho de Toner compatível com a impressora HP laser Jet pro 400/280A 34 

2.  Toner compatível para a impressora Brother TN 580 57 

3.  Toner compatível para a impressora Brother TN 720 58 

4.  Cilindro compatível para a impressora Brother TN 720 13 

5 Cartucho compatível para a impressora HP 1102/1132 96 

6 Fita matricial compatível com impressora Epson FX 890 12 

7 Conjunto de fusor compatível com impressora Brother 5602/5652 5 

8 Toner compatível com impressora Brother DCP 1512 7 

9 Cartucho do cilindro compatível para Brother DR 720 6 

10 Cartucho do cilindro compatível para  Brother DR 580 5 

11 Cartucho do cilindro compatível para  Brother DR 1060 3 

12 Película do fusor HP 1102/1132 6 

13 Rolo do fusor Brother TN 580 6 

14 Rolo de pressão compatível com impressora Brother TN 580. 6 

15 Kit cilindro completo DR 580 01 

16 
Kit composto com 04 tintas de 70 ml nas cores (preto, Amarelo, Azul e Magenta) 
compatível com a impressora  Epson L365 - L220. 

47 

17 Cartucho de Toner compatível para impressora Samsung 4070 108 

18 Película de fusor compatível para a impressora brother 8157DN 5 

19 Rolos de pressão do fusor compatível para impressora brother TN 720 9 

20 Cilindros compatível para impressora brother TN 580 12 

21 kits fotocondutor compatível para impressora brother DR 720 2 

22 
Rolo de fusão compatível para impressora brother 8157 DN 
 

3 

23 Rolo de pressão do fusor compatível para impressora brother TN580 6 

24 
Placa fonte de alta compatível com a impressora brother TN720 
 

6 

25 Toner compatível para impressora sansung Xpress M 2070  08 

26 Cilindro compatível para impressora sansung Xpress M 2070. 02 

27 
Placa fonte de alta compatível com a impressora brother TN580 
 

1 

28 
Kit 4 cartuchos de tinta compatível com a impressora HP Officejet 7110.  

01 Cartucho De Tinta Preto 58ml. 
12 
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01 Cartucho De Tinta Ciano 16ml. 
 
01 Cartucho De Tinta Magenta 16ml. 
 
01 Cartucho De Tinta Amarelo 16ml. 

29 Mouse Ótico USB, com Scroll ,800 DPI. 5 

30 

Teclado USB com fio –  

Formato Slim;cor petra multimidia com 117 ou 104 teclas. ABNT - 

Teclas mais finas e macias; - Compacto, funcional e confortável; - 

Plug & Play: Conecte à entrada USB de seu PC e comece a utilizar.- 

Padrão - Compatível com Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 

Windows 7 ou superior. 

15 

31 

Caixa de Som Multimídia USB Preto 
- Potência de Saída: 2Wx2 RMS; - Frequência de resposta: 150Hz - 

14000kHz (3dB); - Conexão: USB ou 5V/1000MA; - Plug padrão: 5mm; - 

S/N Radio: >85dB. 

2 

32 

Cabo USB 1.8m AM+BM com Filtro OD4.8 2.0. Compatível com Sistema 

Operacional Windows, Linux e Mac 

Compatível com impressoras, scanners e multifuncionais das marcas HP, 

Epson, Canon, Samsung, Xerox, Brother e outras. 

5 

33 

Fonte Carregador de Notebook Adaptador Universal – 
Voltagem de entrada: Bivolt 
- Freqüência: 50/60hz 
- Corrente de entrada: 1.3A Máximo 
- Voltagem de saída: 12v /15v / 16v / 18v / 19v / 20v / 24v 
- Corrente de saída: 4A Maximo 
- Proteção de sobrecarga: Sim 
- Proteção de curto-circuito: Sim 
- Compatível com a maioria dos notebooks do mercado 
 
Itens inclusos: 
- 1 Fonte Universal 120w 
- 1 Cabo de Força Ac 
- 1 Kit com 9 plugs 

2 

34 

ADAPTADOR USB WIRELESS 
Interface: Mini USB 
Botões: WPS 
Antena: 2 Antenas Omnidirecionais destacáveis 
Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 
Dimensões (L X C X A): 90.8*60.7*24mm 
Tipo de Antena: 2*Detachable Omni Directional (RP-SMA) 
Ganho de Antena: 5dBi 
CARACTERÍSTICAS WIRELESS 
Frequência: 2.4-2.4835GHz 
Taxa de Sinal:  
Tx até 150Mbps 
Rx: até 300Mbps 
Potência de Transmissão:  
<20dBm (EIRP, para países que usam o padrão CE) 
<27dBm (EIRP, para países que usam o padrão FCC) 
Modos Wireless: Modo Ad-Hoc / Modo Infraestrutura 
Segurança Wireless: Suporta WEP de 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK 
OUTROS 

01 
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Conteúdo do Pacote:  
Adaptador Wireless 
2 Antenas omnidirecionais destacáveis 
CD de Recursos 
Guia de instalação rápida 
Cabo de 1.5m de extensão USB 
Ambiente: 
Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) 

Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) 
Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação 
Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação 

35 
ALICATE 
Alicate Crimpador RJ-45 com catraca 

01 

36 
BATERIA 
Bateria de Lithium 3v CR2032 

50 

37 
BATERIA  
Bateria tipo zinco 9V1 – 6F22UPT/1B 

50 

38 
BATERIA 
Bateria 1,5V LR 41 

50 

39 
CABO  
Cabo de força adaptador sata. 

05 

40 
CABO  
Cabo de dados sata 

05 

41 
CABO 
Caixa de Cabo de Rede. Caixa com 305mts 

01 

42 
CABO  
Cabo USB 2.0 para impressora/scanner 

05 

43 
CARTUCHO DE TONER E260 - COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK 
E260DN. Com autonomia mínima para 2.500 páginas 

10 

44 
CILINDRO FOTOCONDUTOR - COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK 
E260DN. Com autonomia mínima para 2.500 páginas 

01 

45 

Computador All in One –  
Sistema Operacional: Windows 10 Home ou superior;  
Processador: Intel® Core™ i5 ou superior com mínimo 7200U (2.50 GHz até 3.10 
GHz 3 MB L3 Cache) 
Placa gráfica: Intel® HD Graphics 520 ou superior;  
Tela: mínimo 18.5” ou superior Full HD LED (1920 x 1080);  
Memória: mínimo 8 GB DDR4L;  
Armazenamento: Mínimo 1 TB  
Multimídia: Alto-falantes 8 W estéreo (4 W x 2) com Tweeter 
Microfone integrado  
Webcam HD (mínimo de 720p);  
Rede: Placa de rede e internet Gigabit Ethernet [10 / 100 / 1000]  
Placa Wi-Fi padrão 802.11ac (1 x 1) Bluetooth v4.1; 
 Portas de Comunicação: 1 saída fone de ouvido / entrada microfone (combo) 
mínimo de 1 Conector de energia, 1 saída HDMI, 1 entrada HDMI, 1 Ethernet RJ45 
(LAN), mínimo de 2 USB 3.0 e 2 USB 2.0; 
Leitor de cartão multimídia 3-em-1 (SD, SDHC, SDXC);  
Características para Digitação: Teclado em Português-BR com teclado numérico 
integrado, (com fio ou sem fio), Mouse (com fio ou sem fio);  
Segurança: Slot para trava padrão Kensington; Alimentação: Fonte Adaptadora 
mínimo AC 60 W;  

05 

46 

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO E COMPACTO – Conter as seguintes 
especificações: Sistema operacional: Windows 10 Pro, de 64 bits - em Português 
(Brasil); Modelo do Processador, Processador: 8ª geração do Processador Intel® 
Core™ i5-8400 (2.8 GHz até 4 GHz, cache de 9MB) ou superior, como 
processador core i7; Softwares inclusos: Softwares para escritório , segurança , 
entretenimento , comunicação e redes sociais; HD / Disco rígido (HDD) de no 

08 
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mínimo 1TB (7200 RPM); Memória Ram de no mínimo 8GB, (1x8GB), DDR4, 2666 
MHz; até 32GB (memória adicional vendida separadamente); Rede Gigabit 
10/100/1000; Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics 630; Wireless de no 
mínimo 802.11bgn + Bluetooth de no mínimo 4.0, 2,4 GHz, 1x1; Energia / 
Voltagem: Bivolt manual - 240W PSU (APFC, EPA Bronze); Conter também  leitor 
de CD/DVD; Conexões: na parte da frente pelo menos 2 portas USB 3.0, 1 tomada 
de áudio universal; 1 MCR 5:1; na parte de trás pelo menos 4 portas USB 2.0; 1 
RJ-45 (Gigabit Ethernet); 1 HDMI Full HD; 1 VGA; 1 grupo de 3 tomadas de áudio 
com suporte a som surround 5.1; ter saída de Som com Áudio HD 5.1 canais; Itens 
adicionais: Teclado com fio USB 2.0 em Português (Brasil), ABNT2; Mouse com fio 
USB 2.0 – Óptico; Monitor de no mínimo 21”, Led Widescreen Full Hd, com 
Resolução Full Hd (1920 x 1080), conectores HDMI e VGA, com Proporção da Tela 
mínimo de 16:9, conter CDS  com driver’s; Garantia de 12 meses no mínimo; O 
computador deve estar em linha de produção pela fabricante; Ser de 1ª linha;  
fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e 
periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; Ser compacto; Todos os 
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras, preferencialmente preta ou cinza, e manter o mesmo padrão 
de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 
recondicionamento;   

47 

COMPUTADOR SERVIDOR 
Processador: 
- Intel® Xeon®  
- 3.0GHz 
- 4-core 
- 8MB 
- 72W 
 Memória: 
-  HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered 
Baia para discos padrão: 
- (4) discos LFF Non-Hot Plug (NHP) 
 Disco Rígido padrão: 
- (1) HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Standard (801882-B21) 
 Gerenciamento: 
- HPE iLO (Firmware HPE iLO4 2.0 or later) 4GB NAND 
 Placa de rede: 
- (1) HPE Ethernet 1Gb 2-port NC332i Adaptador 
 Controladora de disco: 
- (1) B140i/Cache zero, suporta RAID 0/1/1+0/5 (Suporta SATA) 
 Unidade Óptica: 
- (1) HPE 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive 
 Fonte: 
- (1) HPE ML30 Gen9 350W E-star 1.0 Kit de fonte de alimentação 
 Sistema Operacional: 
- ClearOS Integrado 
 Teclado: 
- (1) HPE USB BFR with PVC FrE US Kit Teclado/Mouse  
Ventiladores: 
- (1) Non-hot plug, non-redundant fans 
 Formato: 
- Micro ATX Tower (4U) chassis com feet/bezel  
Compatível ou similar com :  HP ISS ML30 Gen9 Quad-Core Xeon E3-1220v6 

02 

48 
CONECTOR 
Conector RJ45 Fêmea - CAT5E  

100 

49 
CONECTOR 
Conector RJ45 - Macho Flex 

100 

50 
FIXA FIO TIPO MIGUELÃO 
Fixa Fio P/ Cabo Coaxial 7mm C/ Prego Pacote 100 Pc 

100 

51 FONTE 20 
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Fonte de alimentação ATX 12v, 20/24 pinos. 

52 
GUIA DE CABOS 
Guia de Cabos Garra 2U 19" PT 

05 

53 

HARD DISK 
Unidade de disco rígido interface SATA com capacidade de, no mínimo, 500 
Gigabytes; Velocidade de rotação de no mínimo 7.200 RPM e buffer de no mínimo 
08MB.  

03 

54 
HARD DISK SSD 240GB 
Unidade de disco rígido interface SATA com capacidade de, no mínimo, 240 
Gigabytes;  

03 

55 

HD SSD, 240GB, SATA, Leitura 530MB/s, Gravação 440MB/s  
-  Capacidade: 240GB 
- Leituras: 530MB/s  
- Gravações: 440MB/s  
- Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s) 
- Temperatura Operacional: 32 ºF a 158 ºF (0 ºC a 70 ºC) 
- Choque: Resistente a até 1500 G 
- Vibração: 5 gRMS, 10-2000 HZ / 4,9 gRMS, 7-800 HZ 

09 

56 

IMPRESSORA LASER (COMUM) - especificação mínima: que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade no mínimo de 35 páginas por 
minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de 
entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir 
compartilhamento por meio e rede 10/100/10 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar 
frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento garantia de 12 meses 

04 

57 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
Impressão 

Padrão de Impressão Duplex (Frente 
e Verso) 

Sim 

Descrição de Duplex 
Para impressão e para cópia/digitalização 
em uma única passagem 

Resolução da Cópia (máxima em dpi) Até 1200 x 600 dpi 

Cópias Múltiplas Sim 

Acesso Remoto Sim 

Relatório de Atividades/Relatórios 
Periódicos 

Sim 

Impressão Colorida Não 

Funções Principais Impressão, digitalização, cópia 

Cópia Duplex (Frente e Verso) Sim 

Tempo de Impressão da Primeira 
Página 

Menos de 8 segundos 

58Tempo da Primeira Impressão Menos de 8 segundos 

Te59cnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico 

Mem60ória Padrão 512 MB 

Velocidade Maxima em Preto (ppm) Até 42 ppm (carta/A4) 

Velocidade Máx. de Impressão em 
Preto (ppm) 

Até 42 ppm (carta/A4) 

Resolução da Impressão (máxima em 
dpi) 

Até 1200 x 1200 dpi 

Resolução (máxima) em dpi Até 1200 x 1200 dpi 

Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas 

Capacidade de Entrada de Papel 
Padrão (folhas)‡ 

Bandeja com capacidade até 250 folhas 

02 
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Capacidade de Papel na Bandeja 
Opcional (folhas) 

2 x 520 folhas 

Bandeja Multiuso 50 folhas 

Capacidade de Impressão Duplex 
(Frente e Verso) 

Sim 

Interfaces Padrão 
Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta 
velocidade 

Interface de Rede Embutida 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 versão 1.7, XPS Versão 
1.0 

Função de Impressão Segura Sim 

Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡ 50.000 páginas 

Volume Máximo de Ciclo Mensal 50.000 páginas 

Volume de Impressão Mensal 
Recomendado‡ 

Até 3.500 páginas/mês 

Aplicativo de Impressão para 
Dispositivos Móveis‡ 

AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, 
Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado 
Workplace 

Cópia 

Resolução de Cópia (máxima) Até 1200 x 600 dpi 

Copia sem uso do PC Sim 

Capacidade Máx. do Alimentador Automático 
de Documentos (ADF)‡ 

70 folhas 

Velocidade da Cópia em Preto Até 42 cpm (carta/A4) 

Velocidade da Cópia em Color Até 42 cpm (carta/A4) 

Ampliação / Redução 
Redução/Ampliação 25 - 400% 
em incrementos de 1% 

Redução/Ampliação 25% ~ 400% 

Função de Cópias Ordenadas Sim 

Agrupamento de Cópias (2 em 1) Ordenadas, N em 1 

Tamanho do Vidro de Documentos Ofício 

Cópia Duplex (Frente e Verso) Sim 

Cópias de ID (Documentos de Identidade) Sim 

Digitalização 

ADF Sim 

Scan Drivers Included ‡ TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE 

Resolução de Digitalização Interpolada (dpi) até 19200 x 19200 dpi 

Resolução de Digitalização Óptica (dpi) 
até 1200 x 1200 dpi (do vidro de 
documentos) 

Formatos (Exportação) 

JPEG, PDF Single-page/Multi-
page (PDF seguro, PDF 
pesquisável, PDF/A), TIFF Single-
page/Multi-page, TXT, BMP, 
DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG 

Função Digitalização para† 

Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, 
FTP, Servidor SSH (SFTP), 
USB▲, SharePoint®, NuvemΔ 
(Web Connect), Servidor de E-
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mail1 , Pasta de Rede** (CIFS), 
Fácil Digitalização para E-mail 

Digitaliza para 

E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, 
USB, Network Folder (CIFS - 
Windows® only), E-mail Server, 
SharePoint®, SSH Server 
(SFTP), Cloud (Web Connect)‡, 
Easy Scan to Email 

Digitalização Duplex (Frente e Verso) Sim 

Outros 

Dimensões do Equipamento sem caixa 49,5 x 42,7 x 48,5 cm 

Web Connect 

GOOGLE DRIVE™/GOOGLE 
DRIVE for Business, 
EVERNOTE®/EVERNOTE 
Business, 
ONEDRIVE®/ONEDRIVE for 
Business, ONENOTE®, 
DROPBOX/DROPBOX for 
Business, Google Apps for 
Business™, BOX/BOX for 
Business, FACEBOOK™, 
FLICKR®, and PICASA Web 
Albums™ 

Velocidade da CPU (Processador) 800 MHz 

Modo de Economia de Toner Sim 

Capacidade de Saída do Papel 150 folhas 

Funções de Segurança 
Active Directory®, Secure 
Function Lock, Lock Slot, Secure 
Print 

Garantia Limitada de 2 anos 

Fonte de Alimentação AC 120V 50/60Hz 

Certificação Energy Star Sim 

Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA 
cm) 

59,9 x 52,6 x 63 cm 

Peso da Caixa de Embalagem (kg) 20,6 kg 

Tela LCD Touchscreen Colorido de 3,7" 

Manuseio do Papel 

Tamanhos do Papel Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício) 

 
 

58 
KIT DE TONER COLORIDO PARA IMPRESSORA SAMSUNG CLP-315  Y, M, C E 
K –  

02 

59 
MEMÓRIA DDR2 
Memória RAM, tipo DDR2, de 2(dois) GB com a freqüência de no mínimo 800 MHz 

05 

60 
MEMÓRIA DDR3 
Memória RAM, tipo DDR3, de 4(quatro) GB com a freqüência de no mínimo 1333 
MHz 

05 

61 
MEMORIA DDR4 
Memória RAM, tipo DDR3, de 8GB 

05 

62 

Módulo Estabilizador com bateria (NO-BREAK) – Mínimo de 5 tomadas; Com 
recarga automática de bateria; Autonomia mínima de 25 min.; Bivolt automático: 
entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ ; Potência: Mínimo de 750 VA, Filtro 
de linha  - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda 
senoidal por aproximação (retangular PWM); DC Start: permite que o nobreak seja 

20 
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ligado na ausência de rede elétrica ; Autodiagnóstico de bateria: informa quando a 
bateria precisa ser substituída; Recarga automática da bateria em 4 estágios, 
mesmo com o nobreak desligado ; Recarregador Strong Charger: possibilita a 
recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: analisa os 
distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal 
para redes instáveis ou com geradores; Microprocessador RISC/FLASH de alta 
velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico 
interno; Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo 
assim o seu funcionamento ideal; Interativo - regulação on-line; Inversor 
sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o valor 
de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e 
similares (cargas não lineares); Alarme audiovisual para sinalização de eventos 
como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final 
de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível externo com unidade 
reserva; Botão iluminado que indica as condições de funcionamento do nobreak – 
modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, 
entre outras informações; Botão liga/desliga temporizado com função mute: evita o 
acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro 
após a sinalização de algum evento 

63 

Módulo isolador estabilizado – Conter Regulação Automática de Voltagem (AVR), 
Automaticamente aumenta ou diminui a tensão para níveis aceitáveis para o seu 
equipamento. Bipolar plug. Bivolt Input (pode ser conectado em redes elétricas de 
115V ou 220V). Filtragem de ruídos de interferências eletromagnéticas e de 
frequência de rádio. Entrada full range. Full Range Operation. Função. Filtro de 
Linha. Proteção contra sobreaquecimento. Proteção contra sobrecarga. Mini 
disjuntor rearmável. Proteção contra subtensão e sobretensão.  
Conveniência - LED Indicators: Permite fácil entendimento do status do 
equipamento e da rede elétrica. Potência: 300w, Frequência 60 Hz. 

15 

64 

Mouse óptico com fio – Mouse de sensor óptico, conectividade por USB, 
Resolução mínima de 1200 DPI, 3 botões, um com rolagem multidirecional e scroll, 
Compatível com Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7, Windows® 8, 
Windows® 10, Mac OS® X 10.4 ou posterior , Kernel Linux® 2.6 ou posterior, 

05 

65 

Mouse óptico sem fio – Mouse de sensor óptico, sem fio, conectividade por USB, 
Resolução mínima de 1200 DPI, 3 botões, um com rolagem multidirecional e scroll, 
alimentado por pilha, Compatível com Windows® XP, Windows Vista® ou 
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Mac OS® X 10.4 ou posterior , Kernel 
Linux® 2.6 ou posterior.  

05 

66 

NO-BREAK (UPS) DUPLA CONVERSÃO de alto desempenho para cadeiras 
odontológicas Mínimo de 3 KVA (2.700 W) - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: 
- Topologia: on-line “verdadeiro” dupla conversão - o inversor alimenta à carga 
100% do tempo, sem tempo de transferência. 
- Configurações: monofásico e bifásico. 
- Potências (KVA / W): Mínimo de 3 KVA (2.700 W);  
- Fator de potência de saída: 0,9. 
- Tensões de operação (entrada = saída): 110 / 115 / 120 / 127 ou 220 V 
- Forma de onda de saída: senoidal pura. 
ENTRADA: 
-Tensão nominal: de 110 a 240vca 
67-Faixa de tensão: acima de 80vca 
-Frequência: acima de 40Hz 
SAÍDA: 
-Voltagem: Acima de 120vca 
-Frequência: Acima de 50z 
-Capacidade de Sobrecarga: acima de 105 ~ 125%: 3 minutos; 125 ~ 150%: 30 se 
; > 150%: 1 segundo 
BATERIA: 
-Classificação: mínimo 12V/ acima de 7Ah, 6 pcs 
-Tempo de backup típico: mínimo de 14 minutos (meia carga) 
-Tempo de recarga: mínimo de 8 horas. 

01 
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-Autonomia mínima de 25Min. 
TOMADAS 
-Mínimo de de 5 

67 

NOTEBOOK  
Especificação Mínima 
 

• Microcomputador com Processador Intel Core i5 de no mínimo 2.5MHZ e 
cache 3MB; 

• 8 GB de memória RAM DDR4; 

• Unidade de armazenamento de SSD de 240GB; 

• Monitor de 15’6 polegadas; 

• Teclado Numérico; 

• Interface Wireless com os padrões B/G/N; 

• Pelo menos 01 conexões USB 3.0 e 02 USB 2.0; 

• Entrada HDMI; 

• Conexão Bluetooth; 

• Leitos de Cartões; 

• Tela HD LED Widescreen, com resolução de 1366 x 768;  

• Bateria de no mínimo 2 Células 39 Wh; 
Itens inclusos 

• Capa protetora para o Notebook (Case); 

• Mouse sem fio com adaptador USB. 

02 

68 
ORGANIZADOR PARA CABOS E FIOS 
Tubo Espiral Preto - Organizador De Fios De 1 Metro Com Diâmetro De 1/2 Pol. 

50 

69 
PATCH CORD 
Patch Cord Cat.5E Flex Azul - 0.5 Metros 

10 

70 
PATCH CORD 
Patch Cord Cat.5E Flex Azul - 1.5 Metros 

10 

71 
PATCH PANEL 
Patch Panel Plus CAT.5e 24P T568A/B 

02 

72 Película de fusor compatível para impressora Brother TN 720 (8912 DN). 02 

73 
Pendrive  
Pendrive 32GB USB 3.0 ou superior 

05 

74 
Pendrive  
Pendrive 64GB USB 3.1 

05 

75 

PLACA DE REDE WIRELESS 

• 2 antenas 

• Interface: 32-bit PCI 

• Tipo de Antena: Omni direcional, desmontável (RP-SMA) 

• Ganho da antena: 2x2dBi 

• Freqüência: 2.4 ~ 2.485GHz 

• EIRP: <20dBm 

• Modos sem fio: Ad-Hoc Infra-estrutura / mode 

• Segurança sem fio: Suporte 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-SK/WPA2-
PSK 

• Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-
QAM 

Padrões sem fio: 

• IEEE 802.11n 

• IEEE 802.11g 

• IEEE 802.11b 
Taxa de sinal: 

• 11n: até 300Mbps (dinâmico) 

• 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 

• 11b: Até 11 Mbps (Dinâmico) 
Sensibilidade de recepção: 

• 270M:-68dBm @ 10% PER 

02 
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• 130M:-68dBm @ 10% PER 

• 108M:-68dBm @ 10% PER 

• 54M:-68dBm @ 10% PER 

• 11M:-85dBm @ 8% PER 

• 6M:-88dBm @ 10% PER 

• 1M: -90dBm @ 8% PER 
Certificado: 

• CE 

• FCC 

• RoHS 
Itens Inclusos: 

• Adaptador Wireless 

• Resource CD 

• Guia de instalação rápida 

76 
RACK  
Rack de parede fechado 19" 12U 450mm com 1 Ventilador 

01 

77 

REPETIDOR DE SINAL WIRELESS 
 
Tipo de Tomada: EU 
Interface: 1 * 10/100M Porta Ethernet (RJ45) 
Botões: Botão RE (Range Extender), Botão Reset 
Consumo de Energia: Aproximadamente 3W 
Antena: 2 *Externas 
Dimensões (L X C X A): 2.0x 1.3 x 2.6Pol. (52 x 34 x 65mm) 
Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 
Frequência: 2.4~2.4835GHz 
Taxa de Sinal: 

• 11n: Até 300Mbps (dinâmico) 

• 11g: Até 54Mbps (dinâmico)  

• 11b: Até 11Mbps (dinâmico)  
Sensibilidade de Recepção: 

• 270M: <-68dBm@10% PER 

• 130M: <-68dBm@10% PER 

• 108M: <-68dBm@10% PER 

• 54M: <-68dBm@10% PER 

• 11M: <-68dBm@8% PER 

• 6M: <-68dBm@10% PER 

• 1M: <-68dBm@8% PER 
Potência de Transmissão: < 20 dBm (EIRP) 
Modos Wireless:  

• Repetidor 

• Access Point 
Funções Wireless: 

• Filtragem de Endereço MAC Wireless 

• Função de Login de Domínio 

• Controle de Poder de Transmissão 
Segurança Wireless:  

• 64/128/152-bit WEP 

• WPA-PSK / WPA2-PSK 
Certificação: CE, RoHS 

03 

78 

ROTEADOR 
 
Interface:  

• 4 Portas LAN 10/100Mbps 

• 1 Porta WAN 10/100Mbps 
Botões: 

• Botão WPS/Reset 

02 
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• Switch Wireless Liga/Desliga 

• Botão Liga/Desliga 
Antena: 3 antenas externas fixas de 5 dBi (RP-SMA) 
Fonte de Alimentação Externa: 9V CC / 0.6A 
Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 
Dimensões (L X C X A): 7.9 x 5.5 x 1.2 pol. (200 x 140 x 28mm) 
Frequência: 2.4-2.4835GHz 
Taxa de Sinal: 

• 11n: Até 450Mbps (dinâmico) 

• 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 

• 11b: Até 11Mbps (dinâmico)  
Sensibilidade de Recepção: 

• 270M: -68dBm@10% PER 

• 130M: -68dBm@10% PER 

• 108M: -68dBm@10% PER 

• 54M: -68dBm@10% PER 

• 11M: -85dBm@8% PER 

• 6M: -88dBm@10% PER 

• 1M: -90dBm@8% PER 
Potência de Transmissão:  <20dBm(EIRP) 
Funções Wireless: 
Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless, 
Segurança Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 
QoS: WMM, Controle de Largura de Banda 
Tipo de WAN: IP dinâmico/IP estático/PPPoE/ 
PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond 
Gerenciamento: 

• Controle de Acesso 

• Gerenciamento Local 

• Gerenciamento Remoto 
DHCP: Servidor, Cliente DHCP, Lista de Estações, Reserva de Endereço 
Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ 
DNS Dinâmico: DynDns, Comexe, NO-IP 
VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec 
Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de 
Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento 
Firewall: DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de 
Domínio, Vinculação de endereços IP/MAC 
Protocolos: Support IPv4 
 

79 

SWITCH 
Switch 24 portas 10/100/1000 
 
Físico: 

• Dimensões: 44 x 17.3 x 4.4 cm 
 Diferenciador: 

•  24 portas gigabit avançado switch gerenciável inteligente com 4 portas 
GbE SFP 

 Portas: 

• 24x Portas RJ-45 10/100/1000 com negociação automática 

• 4x Portas SFP 1000 Mbps 

• Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 autosensing mais 4 portas 
SFP 1000BASE-X, ou uma combinação 

 Memória e processador: 

• MIPS @ 500 MHz 

• Flash de 32 MB 

• Tamanho do buffer de pacotes: 4.1 Mb 

02 
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• SDRAM: 128 MB 
 Latência: 

• 100 Mb Latência: <5 mS 

• 1000 Mb Latência: <5 mS 
 Taxa de transferência: 

• Até 41,7 Mbps 
 Routing / Capacidade de comutação: 

• 56 Gbps 
 Recursos de Gerenciamento: 

• IMC - Intelligent Management Center 

• Interface de linha de comando limitada 

• Navegador da web 

• Gerente de SNMP 

• IEEE 802.3 Ethernet mib 
 
Itens Inclusos: 
- 01 Switch  
- 01 Cabo de alimentação 
- 01 Rack-mount kit 
- 01 Cabo do console 
- 01 Conjunto de documentação 

80 
SWITCH / HUB 
8 portas Ethernet 10/100/1000; 

02 

81 
TESTADOR DE CABOS 
Testador de cabos RJ-45 

01 

82 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML - 1665 05 

83 
TONER TN 650 PARA IMPRESSOARA BROTHER DCP-8070D – Toner compatível 
com impressora Brother DCP-8070D capacidade mínima para 2700 cópias. 

10 

84 

TONER TN2340/2370 PARA IMPRESSOARA BROTHER HL-L2320D – Toner 
compatível com impressora Brother HL-L2320D capacidade mínima para 2000 
cópias. 
 

05 

85 

TELA DE PROJEÇÃO - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé 
retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em 
alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência 
e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de 
projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas 
pretas que permita enquadramento. 

01 

86 

IMPRESSORA MULTIFIONAL:  
Funções: Impressora; Copiadora e Scanner. 
Impressão: colorida  
Impressão Frente/Verso: Automática 
Especificações de Velocidade:  
Velocidade máx. impressão p&b (ppm)até 33 ppm;  
Velocidade máx.impressão cor (ppm)até 20 ppm  
Resolução óptica - digitalizaçãoaté 1200 dpi 
Velocidade máx. cópia p&b (cpm)até 11 cpm (ISO) 
Velocidade máx. cópia cor (cpm)até 5,5 cpm (ISO) 
N° máximo de cópias por original até 99 cópias 
Compatível com Mac sim 
Especificações técnicas: 
Tamanho do papel: Até A0, inclusive. Qualidade de impressão (melhor): Cor: Até 2400 x 1200 dpi 
otimizados; Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico; Número de cartuchos de impressão: 4 
(ciano, magenta, amarelo, preto fosco); Tipos de tinta: À base de corante (C, M, Y) à base de pigmentos 
(mK); Área não imprimível (papel cortado): 5 x 5 x 5 x 5 mm; Largura de linha mínima garantida: 0,07 
mm (ISO/IEC 13660:2001(E)); Precisão de linha: ±0.1%; Densidade óptica máxima (preto): 8 L* 
min/2,10 D; Resolução de digitalização, óptica: Até 600 ppp; Resolução melhorada de digitalização: 600 
dpi; Tipo de scanner: Alimentador de papel CIS (sensor de imagem por contato); Tamanho da 
digitalização, máximo: 914 mm x 2,77 m; Tamanho da digitalização, mínimo: 127 x 127 mm; 
Configurações de redução/ampliação de cópia: 50 até 400%; Cópias, no máximo: Até 99 cópias; 
Profundidade de bits: 24 bits/8 bits; 
 
Requisitos de sistema 
Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 / 2003 x64 Edition / 2003 R2 / 2003 R2 x64 
Edition / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (somente impressão e scanner) 

01 
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- Mac OS X 10.6.8 - 10.12 
Cor 
preto 
Tensão/Voltagem 
bivolt 
Garantia 
12 meses 
Conteúdo da embalagem 
- Multifuncional 
- Kit de garrafas NA COR  (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) 
- Cabo de alimentação 
- Cabo USB 
- CD de instalação e Softwares 
- Guia de instalação rápida 
Dimensões do produto : 
Altura : 25,50 cm 
Largura: 41,70cm 
Profundidade: 50,30 cm 

87 

TABLET   
Capacidade - 32 GB  
Tamanho da tela - 8 '' 
Conectividade - 3 G /4G - Wi-FI  
Sistema Operacional - Android 9.0 
Processador - Quad - Core  
Câmara traseira - 8.0 MP 
Câmara Frontaal- 2.0 MP  
Tela -1280x800 ( Wx GA)  
Áudio -MP3 - M4A - 3GA - AAC - OGG - OGA - WAV - WMA - AMR - AWB - FLAC - MID - MIDI - XMF - 
MXMF - IMY - RTTTL - RTX - OTA 
Cor - Preto  
Alimentação e bateria - Bivolt  
Peso aproximado -  
Peso - 345 gramas  
Dimensões- Largura : 12,44 
                      Altura : 21 cm  
 
Profundidade: 0,8 cm  
 
Conteúdo da Embalagem - 01 Tablet - 01 Carregador - 01 Cabo USB - 01 Extrator de chip - 01 Manual 
do usuário 

04 

 
 

Observação: 
 
1-O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 
 
2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
3- Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues na sede da Prefeitura 
Municipal de Dom Joaquim/MG, situada na Praça Cônego Firmiano, 40, centro, em Dom Joaquim/MG. 
Em até 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento expedida pelo Departamento 
de Compras. 
 
4- Prazo de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da 
empresa, no Banco a ser informado no ato da assinatura da ata, e que será devidamente registrado na 
cláusula própria de cada contrato firmado, para entrega do objeto a que se destine, no prazo de até o 
5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês do fornecimento desde que a totalidade dos materiais 
solicitados tenham sido efetivamente entregues, e que tenham sido inspecionados e aceitos pela 
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Comissão a que se refere o item 16.3 deste edital, mediante apresentação das notas fiscais 
devidamente atestadas pela comissão de recebimento da Prefeitura. 
 

 

ANEXO IIAO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
À Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG  
 
Processo licitatório 029/2020 - Pregão Presencial 022/2020 
 
 

 Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de 
Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura 
Municipal de ............................., na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE 
LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes  para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº 
..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes 
ao certame, inclusive assinar contratos. 
  

 
 ....................................,......... de .................................. de ............. 
 

Assinatura do Outorgante 

Assinatura reconhecida em cartório 

 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da 
empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há 
necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, 
não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, 
é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o 
reconhecimento de firma for pessoa física.  
3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles 
documentos da empresa. 
4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins 
deste procedimento licitatório. 
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ANEXO IIIAO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
À Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG  
 
Processo licitatório 029/2020 - Pregão Presencial 022/2020 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 

ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR UNIT. 
R$ 
 
 

VALOR 
TOTAL 
R$ 

   

    

 
OBS.: a) A licitante deverá obrigatoriamente informar em sua proposta de preço a marca do produto. 
 
b) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos 
os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como 
quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a 
qualquer título. 
c) Os interessados poderão apresentar a proposta digitalizada no dia do certame, nos moldes do arquivo 
disponibilizado juntamente deste edital. A não apresentação da proposta digitalizada não acarreta 
desclassificação da licitante.  
d) A apresentação da proposta digitalizada não dispensa o cumprimento do item 6 deste edital . 
 
VALOR DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): R$____________ 
(_________________________________________) 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista 
para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93; 
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento expedida pela (o) setor 
de compras . 
DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

_____________________ , ______ de ___________ de _____. 
 

_____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
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ANEXO IVAO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002 

 
 
À Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG  
 
 

DECLARAÇÃO 

 
 
____________________________________________,CNPJ_____________________________ , 

sediada ______________________________________________ , por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 022/2020, DECLARA expressamente que 

: 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

 
_______________________ , ______ de ___________ de _____. 
 
 
______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
Nome: _______________________________________ 

 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU 
REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO VAO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 

À Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

____________________________________________,CNPJ_____________________________, sediada 

________________________________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para os fins do Pregão nº 022/2020, DECLARA expressamente que : 

até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que 

determina o subitem 8.1.1 do Edital. 

 

 

____________________ , _____ de _______ de __________. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 

 

Nº Cédula de Identidade: _________________________  
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ANEXO VI AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 

 

À Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do 
CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

............................................ 

(data) 

............................................................ 

(representante legal)  
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ANEXO VIIAO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 

 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº -----/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020. 
 
VALIDADE: 12 meses 
 
O MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM, inscrito no CNPJ sob nº 18.303.198/0001-48, com sede administrativa na 
Praça Cônego Firmiano, n° 40, centro, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
Geraldo Adilson Gonçalves, que, aos ___ (_________) dias do mês de ________ de 2020, na sala de reuniões, 
nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2020, TIPO MENOR 
PREÇO, por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme Processo nº 
029/2020 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, beneficiário 
____________________________________, localizado na rua ___________________, n°____ no bairro 
________________, na cidade de __________________, estado de _________________, cujo CNPJ é 
_________________________, neste ato representado por ___________________________________, 
conforme quadro anexo: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
DO ITEM 

 
QUANTIDADE/ VALOR 

Órgão gerenciador Total a ser 
registrada e limite 
por adesão 

Limite decorrente 
de adesões 

QUANT R$ UN R$ 
TOTAL 

QUANT R$ QUANT R$ 

  Ex. 2500 Ex: R$ 
33,99 

Ex 
R$ 
84975,00 

(por 
recomendação 
do TCU, o 
limite por 
adesão serão 
igual ao total 
do órgão 
gerenciador) 
 
Ex. 2500 

Ex. 
84.975,00 

(o TCU tem 
recomendado 
no máximo o 
total de cinco 
vezes o limite 
por adesão ) 
 
Ex. 12500 

Ex. 
424.875,00 
 

 
 
01 - DO OBJETO 

I - Registro de Preços de suprimentos e equipamentos de informática, para atender as necessidades de 
diversas Secretarias deste Município, conforme descrito e especificado abaixo: 
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ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR UNIT. 
R$ 
 
 

VALOR 
TOTAL 
R$ 

    

    

 
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o 
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos 
referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe 
foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata  de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às 
suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 
 
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os 
Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 
 
04 - DO VALOR E DO PREÇO 
I - O valor total do registro dos preços ofertados pelo contratado é de R$_________________________ 
II - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos 
seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 022/2020. 
III - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim 
como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 022/2020, que integra o presente instrumento 
de compromisso. 
IV - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão 
022/2020 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 
 
05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de até 5 (cinco) dias e será contado a partir da 
Ordem de Fornecimento. 
II -O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de 5 (cinco) dias da data da convocação por parte do 
Município. 
III - O local da entrega, em cada fornecimento, será no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento, situado no prédio da Prefeitura Municipal, no endereço constante no preâmbulo desta ata. 
 
06 - DO PAGAMENTO 
I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente nº __________________, 
na instituição bancária ________________), ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, até o 5° (quinto) 
dia útil do mês subsequente ao recebimento definitivo pela unidade de Almoxarifado da Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento, mediante apresentação da Nota Fiscal.  
II - A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser apresentada no ato da entrega dos materiais . 
III - A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Edital vinculado a esta ata. 
IV - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só será 
efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao 
INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida; 
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V - Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade; 
VI - O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes da prestação dos serviços, de 
modo a constituírem a única e total contra prestação; 
VII - O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os 
defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços. 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, 
o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 

onde: 

EM = Encargos moratórios; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do efetivo 
pagamento; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 
I = (TX / 100) 

    30 

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/ARP. 
 
 
07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do 
seu vencimento. 
II - Na hipótese de inadequação/rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pela Contratada no 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias da comunicação pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento . 
Após este prazo, a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento reserva-se o direito de enviar o objeto 
rejeitado à Contratada, com frete a pagar. 
III - Os materiais , inadequados/rejeitados poderão ser substituídos dentro do prazo máximo de até 5 (cinco) 
dias, após a solicitação pela Secretaria Municipal Administração e Planejamento . 
IV - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual deverá ser feita por 
Ordem de Fornecimento, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o 
local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
V -Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal/ fatura, conforme o caso. 
VI - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade 
requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver 
recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 
VII - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade 
requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 
VIII- Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei 
nº 12.440 de 07.07.2011. 
 
08 - DAS PENALIDADES 
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I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da 
aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 
II - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata de registro de preços, erros ou atrasos no 
cumprimento da ata de registro de preços, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 
irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar detentor da ata as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa de: 
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, na prestação dos serviços, sobre o 
valor da parcela, por ocorrência; 
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor da ata, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com 
a consequente rescisão da ata, quando for o caso; 
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata, nos casos: 
b.3.1) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 
b.3.2) transferência total ou parcial do objeto a terceiros; 
b.3.3) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Administração; 
b.3.4) descumprimento de cláusula da ata de registro de preços. 
c)A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. 
III - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Dom Joaquim, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos 
das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 
 
09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer 
reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 022/2020, o qual integra 
a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto 
instituidor do Registro de preços. 
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA  DE REGISTRO DE PREÇOS 
I -O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no 
art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93. 
 
11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
Pela Administração, quando: 
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não 
aceitar sua justificativa; 
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de ARP decorrente de registro de preços, a critério da 
Administração; 
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d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de ARP decorrente de registro de preços, se assim 
for decidido pela Administração; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 
administração da presente Ata  de Registro de Preços; 
*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da publicação. 
Pelas detentoras, quando:  
h) mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata  de 
Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 
i) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, 
caso não aceitas as razões do pedido. 
 

II – Ocorrendo o cancelamento da Ata de Registro de Preços pelos motivos constantes nas 
letras “A” a “D” do item I, é facultado à administração: 
 
Convocar o segundo colocado par celebrar nova Ata de Registro de preços.  
12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 
I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Secretaria 
requisitante por meio de emissão de Ordem de Fornecimento. 
 
13 - DAS RESPONSABILIDADES 
I - Será de responsabilidade da empresa DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
a) Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento. 
b) Tomar os cuidados necessários à perfeita execução da ata. 
c)A DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  obriga-se a fornecer os materiais, nas mesmas condições e 
preços registrados na Ata de Registro de Preços, durante a vigência da mesma, no Almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento e quantidade especificada na Ordem de Fornecimento emitida pelo 
Setor de Compras da Prefeitura de Dom Joaquim. 
d) Para fornecimento dos materiais, previstos neste edital deverá o fornecedor: 
d.1) Entregar os materiais em até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da ordem de fornecimento pela  
Detentora da ata de registro de preços, conforme especificações do ANEXO I deste Edital e a proposta da 
licitante vencedora, no local indicado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 
e) Após o recebimento definitivo, a Detentora da ata de registro de preços responderá por vícios/irregularidades 
porventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade. 
f) As despesas relativas ao fornecimento, impostos, taxas, fretes, seguros e descontos deverão ser incluídos no 
preço global. 
g) Fornecer os materiais apenas mediante apresentação da requisição assinada por servidores autorizados pela 
contratante.  
h) Os materiais deverão estar dentro dos seus prazos de validade. 
i)Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os materiais  
fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
j) Deverá responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, e contribuições previdenciárias e quaisquer 
outras que forem devidas em razão do fornecimento objeto deste Pregão Presencial. 
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k) Deverá responder, integralmente, por perdas e danos em razão dos vícios posteriormente detectados na 
entrega dos materiais .  
l) Manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
m) Deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Dom Joaquim ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de 
outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita. 
n) Fazer as entregas de acordo com a programação informada nas Ordens de Fornecimentos emitidas pelo Setor 
de Compras da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim.  
o) Comunicar à Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 
 
II - Será de responsabilidade do ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS : 
a) Encaminhar a Ordem de Fornecimento à detentora da ata de acordo com as suas necessidades.  
b) Entregues os materiais, a Prefeitura poderá recebê-lo provisoriamente e após, definitivamente. Para receber 
definitivamente, deverá verificar se todos os materiais estão sendo entregues de acordo com o previsto no 
edital. 
c) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no item 6 desta Ata de Registro de Preços. 
d) Fiscalizar os materiais e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 
e) Permitir acesso dos empregados da detentora da ata às dependências do Município para a entrega dos 
materiais.  
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da detentora da 
ata. 
g) Devolver os materiais que não estiverem em perfeito estado para a utilização, ou seja, os materiais  que 
estiverem vencidos ou danificados, para serem substituí-los.  
h) Solicitar a substituição dos materiais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da comunicação pela Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento. Após este prazo, a Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à detentora da ata com frete a pagar. 
k) Comunicar à detentora da ata qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais mediante notificação 
interrompendo posteriormente  o fornecimento, se for o caso. 
l) O Município de Dom Joaquim não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da 
detentora da ata para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
 
14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
I -As dotações orçamentárias específicas para acobertarem as despesas desta ata de registro de preço serão as 
relacionadas abaixo: 
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Funcional Programática 

020101.04.122.0101.2044.339030 

020101.04.122.0101.2045.339030 

020201.03.062.0201.2048.339030 

020301.04.128.0301.2049.339030 

020302.04.122.0301.2050.339030 

020302.04.122.0301.2051.339030 

020302.04.122.0301.2052.339030 

020302.04.122.0301.2053.339030 

020302.06.181.0301.2057.339030 

020401.18.541.0401.2032.339030 

020501.04.123.0501.2064.339030 

020502.04.129.0501.2065.339030 

020502.05.153.0502.2059.339030 

020502.05.153.0502.2060.339030 

020503.04.123.0501.2066.339030 

020601.12.122.0301.2071.339030 

020602.12.361.0603.2010.339030 

020602.12.365.0604.2018.339030 

020602.12.365.0604.2019.339030 

020602.12.366.0606.2091.339030 

020801.10.122.0809.2078.339030 

020901.10.301.0802.1025.449052 

020902.10.301.0802.2102.339030 

020902.10.302.0802.2087.339030 

020902.10.303.0802.2101.339030 

020902.10.304.0807.2090.339030 

021001.13.122.0301.2115.339030 

021105.04.122.0301.2114.339030 

021201.08.122.1201.2027.339030 

021201.08.243.1201.2028.339030 

021301.08.244.1301.1011.449052 

021301.08.244.1301.2020.339030 

021301.08.244.1303.1015.449052 

021301.08.244.1304.1017.449052 

021301.08.244.1303.2023.339030 

021301.08.244.1304.2025.339030 

020902.10.122.0809.2205.339030 

 

 
 
 

 
 
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
I - Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 022/2020 e as propostas das empresas classificadas no certame 
supranumerado. 
II - O extrato da presente ata será publicado no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos 
afixado no hall da Prefeitura. 
III - Fica eleito o foro da Comarca de Conceição do Mato Dentro/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes 
da utilização da presente Ata. 
IV - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 
 
 

 
Dom Joaquim/MG, __ de _______ de 2020. 

 
 
 

____________________________ 
MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM 

Geraldo Adilson Gonçalves 
Prefeito Municipal de Dom Joaquim 

 
____________________________ 
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Testemunhas: 
 
_____________________                                     ________________________ 
Nome:                                                                      Nome: 
CPF nº:                                                                    CPF nº 

 

 

 

 

 


