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EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019 - SRP 
Processos Administrativos nºS 1408/2019 e 3858/2019 

O Município de Piracanjuba, Estado de Goiás, Pessoa Jurídica de Direito Público Inter-

no, com sede na Praça Wilson Eloy Pimenta nº 100, Centro, Piracanjuba - GO, inscrito no 

CNPJ sob o nº 01.179.647/0001-95, através da Secretaria Municipal de Administra-

ção e Secretaria Municipal de Educação, torna público para o conhecimento dos inte-

ressados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019, 

do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Sistema de Registro de Preços, com abertura prevista 

para o dia 26 de junho de 2019, às 08 horas, objetivando a aquisição eventual e sob 

demanda de Materiais de Informática em geral, para atender as necessidades da Secre-

taria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação de Piracanju-

ba/GO, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referên-

cia – Anexo I, deste Edital. 

O presente certame reger-se-á pelo Decreto Municipal nº 33/2014, pela Lei Federal nº. 

10.520/2002, Leis Complementares nºs 123/06 e 147/14, no que couber, e subsidiari-

amente pela Lei Federal nº. 8.666/1993.  

O caderno de licitações composto de EDITAL e ANEXOS poderá ser adquirido através do 

link “licitações” do website oficial do Município (www.piracanjuba.go.gov.br). QUAIS-

QUER INFORMAÇÕES poderão ser obtidas através do Telefone de nº (64) 3405-4045 

ou email: licitacaopiracanjuba@hotmail.com. 

Os lances verbais iniciarão pela Pregoeira logo após o cadastramento de preços unitários 

das propostas apresentadas, ao sistema de Pregão Presencial. 

Os documentos constantes nos envelopes 01 e 02 deverão ser apresentados, preferenci-

almente, na seqüência do Edital bem como ser devidamente enumerados em ordem 

crescente, os quais deverão ser protocolados no Departamento de Apoio da Prefei-

tura de Piracanjuba, no endereço: Praça Wilson Eloy Pimenta, nº 100, Centro, Pi-

racanjuba/GO.  

Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Piracanjuba/GO ou ocorrendo 

qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 

sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no 

mesmo horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação da 

Pregoeira em contrário. 
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1. OBJETO E DEFINIÇÕES 

1.1 A presente licitação tem por objeto registrar em ata os preços de itens/produtos 

relacionados no Termo de Referência anexo ao presente edital, ofertado pelos licitantes 

vencedores a serem adquiridos pela Secretaria Municipal de Administração e Secreta-

ria Municipal de Educação no período de 12 (doze) meses consecutivos a contar da da-

ta de assinatura da Ata de Registro de Preços, mediante requisições expedidas por au-

toridade competente, conforme a necessidade e interesse público. 

1.1.1 O objeto que se refere o item 1.1 é a contratação de empresa apta no forne-

cimento materiais de informática em geral atendendo as necessidades da Secreta-

ria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação de Piracanju-

ba. 

1.2 Os produtos deverão atender as exigências de qualidade observando os padrões e 

normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade – ABNT e INME-

TRO etc., atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do Art. 39, 

inciso VIII da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

1.3 Para fins deste Edital consideram-se: 

1.3.1 Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para con-

tratações futuras; 

1.3.2 Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com ca-

racterística de compromisso para futura contratação, em que se registram os pre-

ços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme 

as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

1.3.3 Órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública federal 

responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços 

e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 

1.3.4 Órgão participante - órgão ou entidade da administração pública federal 

que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e inte-

gra a ata de registro de preços; e 

1.3.5 Órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, 

não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requi-

sitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 
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2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Somente poderão participar desta Licitação, pessoas jurídicas, legalmente constitu-

ídas e estabelecidas anteriormente à data de abertura do presente certame com objeto 

social pertinente e compatível com o certame, e que atenderem todas às exigências des-

te edital e seus Anexos. 

2.2 Serão garantidos às microempresas e às empresas de pequeno porte o tratamento 

diferenciado de que tratam o inciso IV e os §§ 3º e 4º do art. 1º, da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de setembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, 

de 07 de agosto de 2014. 

2.3. Para a participação de Empresas de Grande Porte para os itens destinados a ME ou 

EPP, deverá ser observado os itens 7.6 e 7.7 do Edital. 

2.3.1 As Empresas de Grande Porte para participação nos itens de livre concorrên-

cia deverão apresentar todas as documentações exigidas no Edital. 

2.4 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 

de suas propostas. 

2.5 É vedada a participação na presente licitação de empresas: 

2.5.1 Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em li-

quidação; 

2.5.2 Que tenham sido suspensas temporariamente de participarem em licitação 

ou impedidas de contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 7º da 

Lei Federal nº 10.520/02; 

2.5.3 Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração pública, enquan-

to perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 

sua reabilitação, nos moldes do art. 87, da Lei 8.666/93; 

2.5.4 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição. 

2.5.5 Estrangeiras que não funcionem no País. 

2.5.6 Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 
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2.6 A observância das vedações dos itens 2.5.1; 2.5.2, 2.5.3; 2.5.4; 2.5.5; 2.5.6 são de 

inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento sujeita-se às penalida-

des cabíveis. 

2.7 A participação neste certame sem prévia impugnação implica em aceitação de todas 

as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

3. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 

3.1 A Ata de Registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir de 

sua assinatura, conforme o disposto no art. 8º do Decreto Municipal n° 33/2014. 

3.2 A existência de preços registrados não obriga o Município de Piracanjuba/GO a fir-

mar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do Registro Preferência em igualdade de condições. 

4 –IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

4.1 Eventuais impugnações ao edital Técnicas ou Jurídicas deverão ser dirigidas a Pre-

goeira Oficial, encaminhadas por escrito e protocolizadas exclusivamente no protocolo 

geral da Prefeitura de Piracanjuba/GO, com sede na Praça Wilson Eloy Pimenta, nº 100, 

Centro, Piracanjuba/GO. 

4.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital do Pregão a licitante que não o 

fizer em até o segundo dia útil à data fixada para o recebimento das propostas, nos 

termos do art. 41 § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.3 Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação, bem como responder as questões 

formuladas pelos licitantes. 

4.3.1 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de parti-

cipar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente.  

4.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame, desde que a alteração proferida implique em alteração 

substancial da proposta.  

4.4 Em nenhuma hipótese serão aceitos envelopes de Propostas e/ou Documentação 

enviados via fax, e-mail, sistema de Correios (Sedex, Carta Comum e ou Carta Registra-

da), ou similares. 
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5 - REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pela Pregoeira, 

a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo e o conteúdo des-

te Edital.  

5.2 O representante a ser credenciado deverá ser distinto para cada licitante e compa-

recerá à sessão, com poderes para ofertar lances de preços e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame em nome da proponente.  

5.3 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO:  

5.3.1 O credenciamento do representante far-se-á por meio de instrumento 

público de procuração ou instrumento particular (obedecendo aos arts. 653 a 

666 do Código Civil Brasileiro.), sendo que, no caso de instrumento particu-

lar, deverá constar reconhecimento de firma através de cartório, salvo 

se o outorgante estiver presente no ato de assinatura do instrumento, 

para os fins do inciso I do Art. 30 da Lei Federal nº 13.726/18. 

5.3.2 Cópia do Contrato Social. 

5.3.3 O representante legal ou procurador da empresa licitante deverá identifi-

car-se apresentando cópia do documento oficial que contenha foto. 

5.3.4 Declaração de Ciência de Pleno Cumprimento das Exigências do Edital e 

Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme modelo Anexo III 

ao Edital, informando que tem ciência, atende e cumpre todas as cláusulas estabe-

lecidas no edital.  Atendendo ainda, às exigências relativa à habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação técnica e a qualificação econômico-financeira, 

conforme exigência prevista no inciso VII, do artigo 4º, da Lei n.º 10.520/02. 

a) Caso a Declaração de que trata o subitem 5.3.4, não seja apresentada no 

ato do credenciamento, esta deverá ser elaborada pelo representante ou pro-

curador de próprio punho durante a realização do certame. 

5.4 A falta ou incorreção dos documentos mencionados no item 5.3, não implicará na 

exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o pretenso representante 

de se manifestar no oferecimento de lances verbais e nas demais fases do procedimen-

to licitatório.  

5.4.1 Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o 

seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propos-

tas e apuração do menor preço. 
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5.5 Os documentos necessários à habilitação e credenciamento poderão ser apresenta-

dos cópias acompanhadas das originais para autenticação pela Pregoeira ou por mem-

bro da Equipe de Apoio durante a realização do certame. 

5.6 Caso a licitante seja MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE deverão 

apresentar no ato do credenciamento os seguintes documentos: 

a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial de seu Estado, com data de 

expedição não superior a 90 (noventa) dias. 

b) Declaração assinada pelo responsável legal em conjunto com o contador da 

empresa, atestando que até a presente data a empresa esta enquadrada no regime 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (modelo sugerido no Anexo IV). 

c) A não entrega dos documentos solicitados neste item, indicará que a licitante 

optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006.  

5.7 Caso a licitante seja MEI, deverá apresentar no ato do credenciamento os seguintes 

documentos: 

a) Certificado de Condição de Micro empreendedor Individual, com data de expe-

dição não superior a 90 (noventa) dias. 

b) Documento que comprove a opção do Simples Nacional. A referida consulta de-

verá ser retirada no: 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21. 

c) Declaração assinada pelo responsável legal atestando que até a presente data a 

empresa se enquadrada no regime de Micro empreendedor Individual (NÃO FOR-

NECEMOS MODELO). 

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

6.1 A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser Protocolados 

conforme endereço no Preâmbulo no dia e hora designados para a abertura da sessão 

pública deste certame. Devendo ser apresentada separadamente em 02 envelopes fe-

chados e indevassáveis contendo em sua parte externa além do nome da proponente, 

os seguintes dizeres respectivamente: 

 

 

 

   PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº xx/2019 
       MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA/GO 

 

                    ENVELOPE “01”  
              PROPOSTA DE PREÇOS 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CNPJ:............................................................. 
ENDEREÇO:................................................... 
FONE/FAX:..................................................... 
EMAIL: ............................................................ 

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº xx/2019 
           MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA/GO 

 

                         ENVELOPE “02”  
          DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CNPJ:............................................................. 
ENDEREÇO:................................................... 
FONE/FAX:.....................................................  
EMAIL: .................................................. 
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6.2 A ausência dos dizeres na parte externa não constituirá motivo para desclassifica-

ção do licitante, que poderá inserir as informações faltantes. 

6.3 Caso ocorra a abertura do envelope nº 02 (Documentos de Habilitação) antes do 

envelope nº 01 (Proposta de Preços), por falta de informação na parte externa dos en-

velopes, será aquele novamente lacrado sem análise do seu conteúdo e rubricado por 

todos os presentes. 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 Na Proposta de Preço deverá: 

7.1.1 Constar 01 (uma) via impressa em papel timbrado do licitante, em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigido com cla-

reza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assi-

nada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente.  

a) As empresas proponentes deverão especificar na proposta de preços cada 

produto, material ou insumo, marca, especificação detalhada dos materiais 

ofertados e demais elementos indispensáveis a sua caracterização e atender 

ao disposto no art. 31, da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

b) Deverá ser apresenta pela licitante proponente, junto à proposta física, 

proposta por meio magnético (PENDRIVE ou CD) este fora do envelope a fim 

de melhorar e agilizar a sessão de pregão (A não entrega de proposta através 

de mídia não desclassificará a proponente). A planilha do sistema Megasoft 

estará disponível no site da Prefeitura de Piracanjuba podendo ser acessada 

através do seguinte link: 

<http://www.piracanjuba.go.gov.br/site/licitacao2019/pregao/principal/> 

devendo ser preenchida corretamente, em estado original, obedecendo lite-

ralmente a ordem cronológica dos itens.  

7.1.2 Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax 

e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato. 

7.1.3 Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 

sua apresentação. 

a) Caso este prazo não esteja expressamente indicado na “proposta de pre-

ços” o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

7.1.4 A licitante deverá indicar os valores unitários e globais para os produtos, já 

inclusos todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer outras despesas inerentes ao 

objeto.  
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7.1.5 Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de descontos e/ou de preços, 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

7.2 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja 

com relação a desconto e/ou preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe 

a modificação dos termos originais.  

7.3 Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação. Havendo divergência entre os valores prevalecerá menor desconto e/ou 

valor. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

7.4 Não serão admitidas posteriormente, alegações ou enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações 

de reembolsos ou indenizações de qualquer natureza.  

7.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 

sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julga-

mento ou ainda os manifestamente inexeqüíveis comparados aos preços de mercado. 

7.6 Obedecendo às determinações dos artigos 47, 48, inciso III e 49, inciso II, da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de setembro de 2006, com a redação dada pela Lei Com-

plementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, fica estabelecido que os itens destinados a 

ME e EPP de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA, somente serão admitidas e classifi-

cadas propostas de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas neste Muni-

cípio ou nos Municípios da Região Sul Goiana, desde que haja propostas de pelo menos 

03 (três) fornecedores competitivos, neste certame. 

7.6.1 O Município de Piracanjuba/GO faz parte da Região Sul Goiana, o mapa pode 

ser acessado através do seguinte link 

<http://www.imb.go.gov.br/files/docs/mapas/regioes-de-planejamento/sul.jpg>. 

7.6.2 Inexistindo o mínimo de 03 (três) propostas válidas serão admitidas para os 

itens destinados a ME e EPP as propostas integrais de todas as empresas credenci-

adas. 

7.7 Não havendo nenhum licitante interessado nos itens destinados exclusivos para ME 

e EPP, estes serão abertos para livre concorrência para Empresas (pessoas jurídicas) 

legalmente constituídas e estabelecidas anteriormente à data de abertura do presente 

certame com objeto social pertinente e compatível com o certame e que atenderem às 

exigências deste edital e seus Anexos. 
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8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES 

8.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR 

PREÇO POR ITEM observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de 

qualidade. 

8.2 Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, a Pregoeira selecionará, 

sempre com base na classificação preliminar as proponentes que tenham apresentado 

as propostas de menor preço por item, em valores sucessivos e superiores em até 10% 

(dez por cento) àquela de menor valor. 

8.3 Caso não seja verificado no mínimo 03 (três) propostas escritas nas condições do 

estabelecidas neste edital, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes até 

o máximo de 03 (três) propostas.  

8.4 Caso duas ou mais propostas escritas apresentarem valores iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta de lances. 

8.5 Os lances deverão ser formulados em valores decrescentes inferiores à proposta de 

menor preço.  

8.6 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente de-

sistente às penalidades constantes neste Edital, salvos erros formais e/ ou materiais jus-

tificados pelos licitantes e aceitos pela Pregoeira. 

8.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implica-

rá exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do últi-

mo valor apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

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

minará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo mo-

tivadamente a respeito. 

8.9 Para fins de julgamento das propostas a Pregoeira e sua Equipe de Apoio levarão em 

conta o critério de menor preço por item, sendo vencedor aquele que apresentar, após os 

procedimentos previstos neste Edital o menor valor por item. 

8.10 Encerrada a primeira etapa de lances a Pregoeira procederá a classificação prelimi-

nar das propostas. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes Microem-

presas e Empresas de Pequeno Porte preferência à contratação, observadas as Regras da 

Lei Complementar nº 123/2006. 

8.11 DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
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8.11.1 Será desclassificada a PROPOSTA que: 

a) deixar de atender a quaisquer das exigências preconizadas para a corres-

pondente apresentação; 

b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 

c) apresentar valor manifestamente inexeqüível; 

d) apresentar valor simbólico ou de valor zero. 

e) apresentar valor manifestamente superior ao praticado no mercado. 

f) deixar de especificar a marca do produto, material ou insumo ofertado. 

9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02 

9.1 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a: 

9.1.1 QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Certidão de Registro Comercial (no caso de empresa individual); ou 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente re-

gistrado, em se tratando de sociedades comerciais (contrato e última altera-

ção) e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de e-

leição de seus administradores, expedido pelo Registro do Comércio ou Jun-

ta Comercial; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Ci-

vil das Pessoas Jurídicas); 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estran-

geira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para fun-

cionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir.  

9.1.1.1 Os documentos relacionados nas Alíneas "a" à "d" deste Subi-

tem não precisarão constar do Envelope 02 - “Documentos de Habili-

tação", caso tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão. 
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9.1.2 QUANTO À REGULARIDADE FISCAL  

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

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto licitado; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS (Certidão Negativa 

de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União); 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de 

Débitos relativa ao ICMS); 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Conjunta de 

Regularidade Fiscal por Pessoa Física ou Jurídica, por CPF ou CNPJ - Certidão 

Negativa de Débitos) do domicílio ou sede da firma interessada, mediante 

Certidão Negativa expedida pelo Município, ou outra equivalente na forma da 

Lei, com prazo de validade em vigor; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Ser-

viço (FGTS), através do Certificado de Regularidade ou do documento deno-

minado "Situação de Regularidade do Empregador", demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, com prazo 

de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos enve-

lopes; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou seja, prova de inexistên-

cia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apre-

sentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943 e da Lei Federal nº 12.440/11, de 07.07.2011. 

9.1.2.1 Os documentos extraídos por via INTERNET terão seus dados 

conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente. 

9.1.3 QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

Cartório Distribuidor da sede da licitante, com data de emissão de, no má-

ximo, 90 (noventa) dias anteriores à sessão publica de processamento deste 

certame, ou dentro do prazo de validade constante no documento, ou Certi-

dão de Ações Cíveis,expedida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA do Estado da sede 
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da licitante, onde não apresente ações citadas de falência ou recuperação 

judicial. (Comarca da sede da licitante ou todas as Comarcas). 

9.1.4 QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) A Proponente deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica para 

comprovação de aptidão para fornecimento dos objetos desta licitação, atra-

vés de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, para a qual a interessada já tenha fornecido e/ou presta-

do serviço de natureza compatível com o objeto desta licitação. (Caso seja có-

pia, esta deverá estar autenticada, ou deverá ser apresentado o documento 

original a Pregoeira, para confirmação da autenticidade). 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

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

serão consideradas vencidas 90 (noventa) dias após sua emissão. 

10.2 Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições compe-

tentes, quanto aos documentos mencionados neste Capítulo, nem cópias ilegíveis, 

mesmo autenticadas.  

10.3 Serão inabilitadas os licitantes que apresentarem em desacordo os documentos 

necessários à habilitação, bem como as empresas que estiverem sob processo de falên-

cia e as que estiverem cumprindo as penalidades previstas nos Incisos III e IV do Art. 

87 da Lei n. 8.666/93. 

10.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123, de 14.12.2006, deverão apresentar toda a documentação exigi-

da para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente algu-

ma restrição (art. 43, caput da Lei Complementar no 123/2006).  

10.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegura-

do o prazo de 05 (cinco) dias úteis, iniciando o prazo no dia seguinte à sessão, prorro-

gáveis por igual período, quando requerido pelo licitante, para a regularização da do-

cumentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.5.1 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.5, im-

plicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei no 8.666, de 21.06.1993, sendo facultado ao Município de Pira-

canjuba/GO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 
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10.6 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situa-

ções em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classifi-

cada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de 

pequeno porte.  

10.7 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

10.7.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada pode-

rá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certa-

me, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

10.7.2 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do edital, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

10.7.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido, será rea-

lizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apre-

sentar melhor oferta.  

10.7.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licita-

do será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

11. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 Manifestada a intenção de recorrer, logo após ser declarado o vencedor da disputa 

de lances, o licitante deverá apresentar por escrito as razões de recurso em 03 (três) 

dias, sob pena de indeferimento, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para apresentarem suas contrarrazões, em igual prazo, que começará a contar do tér-

mino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

11.1.1 Os memoriais com as razões e contrarrazões dos recursos deverão ser 

protocolizados, exclusivamente, no protocolo geral da Prefeitura Municipal de 

Piracanjuba/GO, endereço constante do preâmbulo deste edital. 

11.2 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 

ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  

11.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  
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11.4 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vence-

dor e homologará o procedimento licitatório.  

11.5 Em nenhuma hipótese serão reconhecidos os recursos enviadas por telegra-
ma, correio (Sedex, Carta Comum e ou Carta Registrada), fax, e-mail ou similares, 
nem as peças remetidas após terem vencidos os respectivos prazos legais.  

11.5.1 Nas impugnações e recursos deverão constar telefone e email para contato 
de retorno. 

12. FORMALIZAÇÃO, REVOGAÇÃO E PUBLICIDADE DA ARP 

12.1 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, 

ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso de procuração ou cédula de 

identidade. 

12.1.1 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de até 02 (dois) 

dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma 

vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com 

exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração. 

a) A convocação de que trata o item 12.1.1 do edital se dará via email 

fornecido pela licitante. 

12.1.2 Caso a licitante convocada para assinar a ARP, não compareça para a referi-

da assinatura, os itens a ela consagrados serão fracassados, e a Empresa em ques-

tão estará sujeita as penalidades cabíveis em Lei. 

12.2A Ata de Registro de Preços referente ao presente Pregão Presencial terá seu ex-

trato publicado no quadro de avisos (Placar) da Prefeitura de Piracanjuba e Jornal de 

Grande Circulação após assinada, será disponibilizada no site Oficial da Prefeitura Mu-

nicipal de Piracanjuba/GO. 

12.3 A Ata de Registro de Preços poderá ser revogada de pleno direito: 

12.3.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedi-

do de processo administrativo com ampla defesa, quando: 

a) A Licitante não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 

Preços; 

b) A Licitante não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 

aceita pela Administração; 
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c) A Licitante der causa a revogação e/ou cancelamento administrativa da 

Ata de Registro de Preços; 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Re-

gistro de Preços; 

e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior aquele praticado no mercado; 

f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administra-

ção;  

g) No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da socie-

dade da empresa Fornecedora; 

h) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações 

assumidas pela empresa detentora. 

12.3.2 Pela Licitante quando: 

a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou 

força maior; 

b) A solicitação da Licitante para cancelamento do preço registrado deverá 

ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante; 

c) A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro 

de Preços enseja o cancelamento do objeto, unilateralmente pela Adminis-

tração, ou bilateralmente, com as conseqüências previstas em lei ou no Ato 

Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla 

defesa. 

12.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos em Lei, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 

aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

12.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Licitante, a comuni-

cação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
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13. CONTRATAÇÃO 

13.1 Os fornecedores dos produtos incluídos na Ata de Registro de Preços estarão o-

brigados a receber as Requisições que poderão advir, nas condições estabelecidas no 

ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.  

13.2 A Licitante não poderá ceder ou transferir o contrato total ou parcialmente a ter-

ceiros. 

13.3 Todos os contatos, reclamações e penalidades serão feitos ou aplicados direta-

mente à empresa que participar da Licitação. Em nenhum caso a Administração negoci-

ará com entidades representadas pelas licitantes. 

13.4 A detentora/contratada obriga-se a fornecer os produtos licitados em perfeita 

harmonia e concordância com os termos deste Instrumento Convocatório e da Ata de 

Registro de Preços, mediante solicitação dos produtos através de Nota de empe-

nho/Ordens de Serviços/Requisições ou equivalente, devidamente atestada por servi-

dor da Secretaria requisitante, conforme Art. 15 do Decreto nº 7.892/2013 e Art. 38, 

Inciso X da Lei nº 8.666/93. 

13.5 Nas aquisições que se fizerem necessários a confecção de contrato, este será ela-

borado pela Secretaria requisitante, uma vez que somente na execução será vislumbra-

do sua necessidade. 

13.6 A Pregoeira e Equipe de Apoio serão somente responsáveis por colher as assina-

turas na Ata de Registro de preços – ARP. 

13.7 O prazo para assinatura do Contrato será de até 02 (dois) dias úteis contados do 

recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado 

por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que 

poderá ou não ser aceito pela Administração. 

14. DOTAÇÃO E RECURSOS 

14.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta 

dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos órgãos do Município de Piracanju-

ba/GO, a saber: 

22.03.04.122.0407.2005      3.3.90.30      f. 78 – Secretaria de Administração 

22.06.12.361.1207.2012      3.3.90.30      f. 170 – Secretaria de Educação 
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15. FORNECIMENTO, PAGAMENTO E LOCAL DE RECEBIMENTO DO OBJETO. 

15.1 O fornecimento, pagamento, prazo, local, execução, recebimento e demais informa-

ções estão contidas no Termo de Referência, Minuta da ARP e Minuta do Contrato, ane-

xos deste Edital. 

16. PENALIDADES 

16.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos a Administração poderá sujeitar a 

Contratada às penalidades seguintes: 

16.1.1 Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e 

indireta do Município de Piracanjuba/GO, pelo prazo de até 02 (dois) anos (Art. 

87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida 

ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou 

jurídica que praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, 

de 17 de julho de 2002; 

16.1.2 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRA-

ÇÃO PÚBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e 

gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido por Autoridade 

Superior na esfera municipal, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

16.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Contratada incorrerá em multa 

diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o 

caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento 

fiscal. 

16.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação não cumprida. 

16.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, pre-

cedida de processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data 

do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 

16.3.2 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis 

ou penais cabíveis. 

16.3.3 A Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa apli-

cada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se 

não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido 

das faturas remanescentes. 
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16.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Admi-

nistração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Ad-

ministração aplicar as penalidades cabíveis. 

16.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às pena-

lidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

17. ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS  

17.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 33/2014. 

17.2 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de 

mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na 

ata. 

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

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negocia-

rem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

17.3.1 Os prestadores de serviços/fornecimento que não aceitarem reduzir seus 

preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso as-

sumido, sem aplicação de penalidade. 

17.4 A ordem de classificação dos fornecedores de serviços que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

17.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 

forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo Departamento de Compras 

do Município de Piracanjuba/GO, por intermédio do órgão gerenciador da ata de regis-

tro de preços. 

17.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o for-

necedor/prestador de serviços não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

17.6.1 Liberar o fornecedor/prestador de serviços do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 

penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresenta-

dos; e 

 

17.6.2 Convocar os demais fornecedores/prestadores de serviços para assegurar 

igual oportunidade de negociação. 
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17.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revo-

gação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da con-

tratação mais vantajosa. 

17.8 O registro do fornecedor/prestador de serviços será cancelado mediante formali-

zação por despacho do órgão gerenciador assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

quando o fornecedor: 

17.8.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

17.8.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabe-

lecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

17.8.3  Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar su-

perior àqueles praticados no mercado;  

17.8.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

17.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, de-

corrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devi-

damente comprovados e justificados: 

17.9.1 Por razão de interesse público; ou 

17.9.2 A pedido do fornecedor.  

18. ÓRGÃO GERENCIADOR  

18.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a rea-

lização do presente Pregão Presencial - SRP será a Secretaria Municipal de Administra-

ção e Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Piracanjuba/GO. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 As licitantes declaram ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste 

Edital, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades ao cumprimento do 

objeto licitado, sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento 

quanto aos mesmos. 

19.2 Esta Licitação será anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou jul-

gamento, podendo ser revogada, a juízo exclusivo da Administração, se for considerada 

inoportuna ou inconveniente ao serviço público, sem que caiba direito a qualquer in-

denização. 
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19.3 A Administração (Pregoeira ou à Autoridade a ela Superior) poderá em qualquer 

fase da licitação promover diligência, que a seu exclusivo critério julgar necessária no 

sentido de obter esclarecimentos ou informações complementares. 

19.4 As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampli-

ação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que 

não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.5 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira ou Autori-
dade Superior que decidirá com base na legislação em vigor. 

19.6  Fica assegurado ao Município de Piracanjuba de no interesse da Administração, 
anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 
ciência aos participantes, na forma da Legislação vigente. 

19.7 As informações contidas no Termo de Referência deste Edital e constantes nos 

processos, são de total e absoluta responsabilidade do Secretário Interino de Adminis-

tração Sr. André Fernandes Machado e da Secretária Municipal de Educação Sra. Rachel 

Augusta Gordo de Lima. 

19.8 De acordo com o TCU – Acórdão nº 2389/2006 e 3381/2013 – ambos Plenário, a 

Pregoeira não pode ser responsabilizado por irregularidade em edital de licitação, já que 

sua elaboração não se insere no rol de competências que lhe foram atribuídas pela Lei nº 

10.520/2002, sendo assim, o Edital só será publicado após o Parecer Jurídico na minuta 

do mesmo, para averiguação de qualquer irregularidade, uma vez que ambos são vincu-

lativos, conforme o Art. 38, § único da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com aos Acór-

dãos nºs 512/03, 462/02, 1.412/03 e 1.616/03 do TCU, ambos de plenário.  

19.9 Constituem como parte integrante e complementar do presente EDITAL, os seguin-

tes elementos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II - Minuta da Proposta; 

ANEXO III – Modelo sugerido Declaração de Ciência de Pleno Cumprimento das E-

xigências do Edital e Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

ANEXO IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO VI – Minuta do Contrato 
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20.  DO FORO 

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Piracanjuba/GO, por mais privilegiado que outro 

seja para serem dirimidas eventuais dúvidas decorrentes desta Licitação, não resolvi-

das na esfera Administrativa. 

Piracanjuba/GO, aos 05 dias do mês de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Silva Campos 

Pregoeira Oficial   
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2019 - SRP 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa apta no fornecimento, 

eventual e sob demanda de materiais de informática em geral, para atender as necessi-

dades da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação, de 

acordo com as condições, quantidades e especificações contidas nos Processos Adminis-

trativos nºs 1408/2019 e 3858/2019. 

2- JUSTIFICATIVA 

2.1 Os materiais solicitados pela Secretaria Municipal de Administração faz-se necessá-

rios para atender à Prefeitura Municipal no que se refere a manutenção dos equipamen-

tos em uso e para reposição quando necessário além de manter o bem-estar dos servi-

dores garantindo o atendimento às necessidades mínimas da secretaria. 

2.2 Os materiais solicitados pela Secretaria Municipal de Educação se fazem necessários 

para atender as necessidades da secretaria, creches e escolas municipais. Os materiais 

solicitados serão destinados à substituir aqueles que estiverem danificados, reparar as 

peças que apresentarem defeito, dar manutenção para prolongar o tempo de uso dos 

equipamentos, dar condições para que funcionem e realizem suas tarefas com qualidade 

e eficiência para atender as necessidades daqueles que dependem das suas funcionali-

dades para garantir um bom desempenho no desenvolvimento das suas atividades no 

decorrer do ano de 2019 e 2020. 

3 – ESTIMATIVA E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

3.1 A presente contratação deverá atender as especificações e quantidades abaixo dis-

criminadas: 

Item Descrição Item/Objeto Und Qtd Valor 

Unitário 

01 

Computador completo, montado:
• Processador com no mínimo 02 (dois) núcleos, 04 Threads, 
pelo menos 3,7 GHz de freqüência (clock), 64 bits, memória 
cache de 3 MB, litografia máxima: 14 nm.

Un 
04 

R$           
3.516,67 
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• 8 GB de memória RAM DDR4 no mínimo 2133 Mhz
• Disco rígido com capacidade de 1 TB de armazenagem, p
drão SATA, 7.200 RPM de rotação, Cache 64 MB, Buffer para 
host: 6 Gb/s.
• Leitor e gravador de CD/DVD
• Placa mãe ATX, Micro ATX ou compatível, do mesmo fabr
cante do equipamento ou fabricada em regime de O&M; co
patível com a memória e disco rígido solicitados, com portas 
USB 3.0, conexão de rede Ethernet, saída VGA, multimídia (sa
da para som e entrada para microfone) tanto na parte de trás 
do gabinete, como na frente, áudio com anti-ruído, capacitores 
sólidos, apresentar logotipo do fabricante do microcomput
dor ao ligar o equipamento;
• Gabinete tipo Torre, compatível com a placa mãe e demais 
periféricos internos e externos, na cor preta, bordas lisas, com 
duas entradas frontais USB 3.0, entradas áudio e microfone 
frontais. 
• Fonte de energia chaveada, com tensão nominal de 
115/230V, com a capacidade mínima de 200 Watts reais , s
lencioso, compatível com o equipamento;
• Teclado USB, padrão ABNT 2, teclas impressas à laser, cor 
preta, com indicadores (LEDs) de NUM LOCK, CAPS LOCK e 
SCROLL LOCK;
• Mouse óptico USB, três botões, com rolagem vertical, cor pr
ta, resolução: 1.000 dpi, dimensões aproximadas: 60,6 mm x 
100,6 mm x 33,5 mm;
• Monitor com tela LED 19,5’’, resolução mínima de 1600x900 
dpi, altura regulável, entrada vga e dvi-d, contraste mínimo de 
2.000.000:1 ou típico  000:1, voltagem 110/220V automática. 
Contendo cabo de alimentação, Manual, cabo Dvi, cabo VGA.

02 

Computador completo, montado:
• Processador com no mínimo 02 (dois) núcleos, 02 Threads, 
pelo menos 3 GHz de freqüência (clock), 64 bits, memória c
che de 3 MB, litografia máxima: 14 nm.
• 4 GB de memória RAM DDR4 no mínimo 2133 Mhz
• Disco rígido com capacidade de 500GB de armazenagem, 
padrão SATA, 7.200 RPM de rotação, Cache 64 MB, Buffer para 
host: 6 Gb/s.
• Leitor e gravador de CD/DVD.
• Placa mãe ATX, Micro ATX ou compatível, do mesmo fabr
cante do equipamento ou fabricada em regime de O&M; co
patível com a memória e disco rígido solicitados, com portas 
USB 3.0, conexão de rede Ethernet, saída VGA, multimídia (sa
da para som e entrada para microfone) tanto na parte de trás 
do gabinete, como na frente, áudio com anti-ruído, capacitores 
sólidos, apresentar logotipo do fabricante do microcomput
dor ao ligar o equipamento;
• Gabinete tipo Torre, compatível com a placa mãe e demais 
periféricos internos e externos, na cor preta, bordas lisas, com 
duas entradas frontais USB 3.0, entradas áudio e microfone 
frontais. 
• Fonte de energia chaveada, com tensão nominal de 

Un 07 
R$           

3.283,33 
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115/230V, com a capacidade mínima de 200 Watts reais , s
lencioso, compatível com o equipamento;
• Teclado USB, padrão ABNT 2, teclas impressas à laser, cor 
preta, com indicadores (LEDs) de NUM LOCK, CAPS LOCK e 
SCROLL LOCK;
• Mouse óptico USB, três botões, com rolagem vertical, cor pr
ta, resolução: 1.000 dpi, dimensões aproximadas: 60,6 mm x 
100,6 mm x 33,5 mm;
• Monitor com tela LED 19,5’’, resolução mínima de 1600x900 
dpi, altura regulável, entrada vga e dvi-d, contraste mínimo de 
2.000.000:1 ou típico 1000:1, voltagem 110/220V automática. 
Contendo cabo de alimentação, Manual, cabo Dvi e cabo VGA.

03 

Notebook completo, montado:
• Processador com no mínimo 02 (dois) núcleos, 02 Threads, 
pelo menos 3 GHz de freqüência (clock), 64 bits, memória c
che de 3 MB, litografia máxima: 14 nm.
• 4 GB de memória RAM DDR4 no mínimo 2133 Mhz
• Disco rígido com capacidade de 500GB de armazenagem 
7.200 RPM de rotação, Cache 64 MB, Buffer para host: 6 Gb/s.
• Leitor e gravador de CD/DVD
• Placa mãe compatível com a memória e disco rígido solicit
dos, com portas USB 3.0, conexão de rede Ethernet, saída 
VGA,saída HDMI, multimídia (saída para som)
• Teclado, padrão ABNT 2, teclas impressas à laser, cor preta, 
com indicadores (LEDs) de, CAPS LOCK
• Tela LED 
• Conexões, Wireless e Bluetooh.
• Fonte 110/220V automática. 

Un 04 
R$           

3.540,00 

04 
• HD - Disco rígido com capacidade de 500GB de armazen

gem, padrão SATA, 7.200 RPM de rotação, Cache 64 MB, Buffer 
para host: 6 Gb/s. 

Un 05 
R$               

258,75 

05 Memória RAM DDR4 4GB no mínimo 2133 Mhz Un 06 
R$               

262,50 

06 Memória RAM DDR3 4GB Un 06 
R$               

227,50 

07 
Fonte ATX, chaveada, com tensão nominal de 115/230V, com 

a capa-cidade mínima de 200W Reais , silenciosa. 
Un 18 

R$                 
81,63 

08 
Processador i3-4130, 3M Cachê, 3,40 GHz, com dissipador e 

cooler 
Un 04 

R$               
716,67 

09 Processador i5, 3.40 GHZ, com dissipador e cooler Un 04 
R$               

994,98 

10 

Placa Mãe com Suporte para Intel: Core i7 / Intel Core i5 / I
tel Core i3 / Intel Pentium processadores / Intel Celeron pr
cessadores no pacote LGA 1150, Suporte para DDR3 1600/ 
1333 MHz, Video ONboard VGA e HDMI 

Un 03 
R$               

576,88 

11 Bateria de Lithium, botão CR 2032 3 Un 10 
R$                   

4,25 
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12 Mouse Optico USB 1000 dpi ou superior Un 25 
R$                 

23,73 

13 
Teclado USB, padrão ABNT 2, teclas impressas à laser, cor pr

ta, com indicadores (LEDs) de NUM LOCK, CAPS LOCK e 
CROLL LOCK; 

Un 25 
R$                 

47,73 

14 Caixa de som para PC, com 3W R.M.S. , alimentação por USB.Un 12 
R$                 

40,87 

15 

Monitor com tela LED 19,5’’, resolução mínima de 1600x900 
dpi, altura regulável, entrada vga e dvi-d, contraste mínimo de 
2.000.000:1 ou típico 1000:1, voltagem 110/220V automática. 
Contendo cabo de alimentação, Manual, cabo Dvi e cabo VGA.

Un 08 
R$               

505,09 

16 
Estabilizador com potência nominal de 500VA, com entrada 

bivolt e saída para 115V. 
Un 10 

R$               
194,15 

17 
Autotransformador com entrada de 220v e saída 110v com 

potencia de 2000va 
Un 12 

R$               
206,67 

18 No-break 1200VA bivolt, com 6 tomadas. Un 02 
R$               

776,62 

19 Cabo de força novo padrão 10A 1.5m Un 40 
R$                 

28,20 

20 Cabo USB 2.0 impressora 1,8m Un 04 
R$                 

25,00 

21 
Cabo HDMI, 10 metros, com alta taxa de transferência 18 Gbps 

à 600mhz, resolução de vídeo 576I, 576B, 720I, 720P, 1080I, 
1080P e 2160P - 4k@60HZ. 

Un 04 
R$                 

87,50 

22 
Pendriver 16 GB, para USB3.0 compatível com USB2.0, com 

veloci-dade igual ou superior a 150MB/s. 
Un 06 

R$                 
45,00 

23 
Pendriver 8GB, para USB3.0 compatível com USB2.0, com v

locidade igual ou superior a 150MB/s. 
Un 06 

R$                 
40,00 

24 
Roteador Wireless 300Mbps, duas antenas, com alimentação 

bivolt, padrão IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n, 
LAN: 4 portas / Internet: 1 porta. 

Un 07 
R$               

240,25 

25 
Switch RJ45 05 Portas com suporte MDI/MDIX com Auto 

gociação de 10/100 Mbps, fonte alimentação externa 
110v/220v 

Un 04 
R$               

107,86 

26 
Adaptador Receptor Wireless USB Mini de 150 mbps, sem fio e 

sem antena externa. 
Un 05 

R$               
112,55 

27 Pacote com 100 unidades de conectores RJ45, CAT5. Un 04 
R$                 

93,33 

28 

Caixa de cabo de rede, com transferência 10/100/1000, 
CAT.5e, 4 pares trançados, revestimento PVC antichamas, 
transmissão 250 Mbps/par (máx. 1000 Mbps), cor azul, co
tendo 100 metros. 

Un 04 
R$               

366,33 
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29 
Alicate para crimpar RJ45, com lamina de corte e desencap

dor. 
Un 02 

R$                 
44,08 

30 
Testador de Cabo de Rede, Cat-5 Cat-6, compatível conectores 

RJ11 e RJ45. Botão liga desliga, sinalizador de conexão teste de 
1,2,3,4,5,6,7,8 e G. 

Un 02 
R$                 

60,79 

31 Pasta térmica, 50g, cor branca com ponto de gota inexistente.Un 04 
R$                 

27,73 

32 
HD Externo, 1TB com conexão USB 3.0 (compatível USB 2.0), 

ali-mentação via USB , velocidade de transferência de 4,8GB/s.
Un 02 

R$               
371,92 

33 

Projetor – 2700 Lumens SVGA – Com projeção mínima de 22 
pol. e máxima de 350 pol., distancia para projeção de 0,88m até 
10,44m. Conectividade para HDMI, USB, VGA e RCA. Contraste 
de 10.000:1. 

Un 03 
R$           

2.676,33 

34 

Adaptador USB WirelessCompatível com Windows 10, Wi
dows 8, Windows 8.1, Windows 7 (32/64 bits) e Linux.Botões 
WPSPadrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11bDimensões (L X C X A) 90.8*60.7*24mmTipo de Ant
na 2 x Omnidirecional Destacável (RP-SMA)Ganho de Antena 
5dBiCARACTERÍSTICAS WIRELESSFrequência 2.4
2.4835GHzTaxa de Sinal Tx até 150MbpsRx até 
300MbpsPotência 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 Infraestr
turaSegurança Wireless Suporta WEP de 64/128 bit, WPA
PSK/WPA2-PSK 

Un 10 
R$151,15 

 

35 Alicate Para Crimpar Rj45 E Rj11 Com catraca Un 02 R$155,60 

36 Autotransformador 3000va 220 / 110 Un 01 R$267,42 

37 
Caixa de Cabo Coaxial Flexível4mm² 500mt +Bipolar Externo 

Bobina 95% 
Un 02 R$360,69 

38 
Caixa de cabo rede Cat5e Caixa 305m Par Trançado Externo 

Blindado 
Un 03 R$802,44 

39 
Caixa de Som Amplificada 1000w Rms com entrada USB m

crofone e cartão de memória 
Un 03 R$4.945,93 

40 Caixa de som para computador com alimentação USB Un 20 R$26,83 

41 

Câmera de SegurançaCâmera 1/4" HD Progressive Scan CM
SObturador AutomáticoLente 2.8 mm 111° (diagonal) e 92° 
(horizontal)Montagem da lente M12Dia & Noite Filtro de IR 
automáticoDNR 3D DNR WDRWDR digitalCompressão de v
deo H.264 (perfil principal)Taxa de bits para vídeo Taxa de bits 
adaptávelCompressão de áudio AACTaxa de bits para áudio 
AdaptávelMáxima resolução 720p (1280 × 720)Taxa de qu

Un 40 R$317,90 
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dros Max: 25 FPS (1280 × 720)BLC AutomáticoAntena 1,7 dBi 
internaPadrões IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11nFrequência 
operacional 2,4 GHzLargura de banda Suporta 20 MHzProtoc
lo de segurança 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA
PSK/WPA2-PSKTaxa de transmissão 11b: 11 Mbps, 11g: 54 
Mbps, 11n: 150 MbpsTemperatura de operação -10 °C a 50 
°C]Umidade 95% ou menos (sem condensação)Fonte de al
mentação DC 5 V ±10%Consumo de energia Máximo de 3 WV
são noturna Alcance: 10 metrosIntensidade de iluminação: 0 
luxComprimento de onda: 0,85 mícronsSuporta cartão micro
SD: espaço mín. 8 GB e máx. 128 GB. Recomendamo
classe 10Alarme inteligente Detecção do movimentoFunções 
gerais Rotação de imagem 180°, proteção por senha

42 

Câmeras BulletSensor 1/4” 1 megapixel CMOSPixels efetivos 
1280 (H) × 720 (V)Linhas horizontais 1280HResolução real 
HD (720p) Analógico (600 TVL)Lente 2.6 mmÂngulo de visão 
horizontal 97°Ângulo de visão vertical 53°Alcance IR 20 m
trosIR inteligente (ajustável)Quantidade de LEDs 
12Comprimento de onda LED IR 850 nmFormato do vídeo 
NTSC / PALProtocolos de vídeo HDCVI / AHD-M /
(v2.0) / Analógico (CVBS)Mudança de protocolo Menu OSD / 
VHD ControlRelação sinal-ruído > 65 DbSensibilidade 0.05 lux 
/ F2.0 (AGC ON), 0 lux IR ONVelocidade do obturador 1/30 a 
1/100000sSincronismo InternoÍris EletrônicaDay & Night A
tomático (ajustável), Colorido, P&BTroca Automática do Filtro 
(ICR) Sim 

Un 80 R$168,74 

43 Caneta Detectora De Energia Teste Tensão Portátil Un 02 R$188,74 

44 

Cartucho original novo para impressora HP nº 21 preto (ca
tucho completo). Declarado em conformidade com as 
ABNT NBR ISO, cartuchos e componentes novos, não recond
cionados e/ou remanufaturados, identificação do fornecedor 
na embalagem, referência 

Un 10 R$91,27 

45 

Cartucho original novo para impressora HP nº 22 colorido 
(cartucho completo). Declarado em conformidade com as 
normas ABNT NBR ISO, cartuchos e componentes novos, não 
recondicionados e/ou remanufaturados, identificação do fo
necedor na embalagem, referência 

Un 10 R$119,16 

46 

Computador completo, que esteja em linha de produção pelo 
fabricante: Processador com no mínimo 04 (quatro) núcleos, 
pelo menos 3,60 GHz de frequência (clock), 64 bits, memória 
cache de 06MB, litografia máxima: 14nm; 04 GB de memória 
RAM DDR4 no mínimo 2133 Mhz; Disco rígido com capacidade 
de 1 TB de armazenagem, padrão SATA, 7.200 RPM de rotação, 
Cache 64 MB, Buffer para host: 6Gb/s; Leitor e gravador de 
CD/DVD; Placa mãe ATX, Micro ATX ou compatível, do mesmo 
fabricante do equipamento; compatível com a memória e disco 
rígido solicitados; com 4 portas USB3.0, conexão de rede 
thernet, saída VGA e HDMI, multimídia (saída para som e e
trada para microfone) tanto na parte de trás do gabinete, como 
na frente, Serial DB9, apresentar logotipo do fabricante do m

Un 20 R$3.688,35 
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crocomputador ao ligar o equipamento; Gabinete tipo SFF r
versível e tololless; compatível com a placa mãe e demais per
féricos internos e externos, na cor preta, bordas lisas, com duas 
entradas frontais USB3.0, entradas áudio e microfone frontais; 
Fonte de energia automatica, com tensão nominal de 
100/240V, com a capacidade mínima de 200 watts PFC Ativo 
85%; Segurança: Abertura para trava tipo Kensington, Anilha 
para cadeado, TPM2.0 (firmwareTPM), Sensor de intrusão; 
Teclado USB, padrão ABNT02, teclas impressas à laser, cor 
preta, com indicadores (LED) de NUM LOCK, CAPS LOCK e 
CROLL LOCK; Mouse óptico USB, três botões, com rolagem 
vertical, cor preta, resolução: 1.000dpi, dimensões aproxim
das: 60,6mmx100,6mmx33,5mm; Monitor com tela 
LED19,5’’,resolução mínima de 1600x900 dpi, Pivot, entrada 
vga e dvi-d, contraste mínimo de 5.000.000:1, voltagem 
110/220 V automática. Contendo cabo de alimentação manual, 
cabo VGA. Apresentar no dia da Licitação prospectos e certif
cações do fabricante; certificações: Segurança, Compatibilidade 
Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INM
TRO170/2012 Compatibilidade eletromagnética: IEC61000, 
CISPR22 e CISPR 24 Ruído acústico: De acordo com NBR10152 
(ISO7779 e ISSO 9296) Segurança do usuário: IEC60950 efic
ência energética: 80 Plus Bronze Equipamento ecológico: EP
ATGoldeRoHS Certificado DMI: DMI2.0. Computador, monitor, 
mouse e teclado do mesmo fabricante. 

47 Conector Macho Rj45 Cat-5e Blindado Un 200 R$21,26 

48 

Data show Pc Controle Com laserLaser VermelhoTransmi
sorFrequência de 2.400GHz2.483GHz.Distância Comunicação 
de 10 até 15 metros (Max).Potência de saída RF de 1 mW 
máx.Consumo de energia de 30 mA máx.Interface (Conexão) 
USB 1.1 ou USB 2.0Alimentação Via porta USB 5Volts DCCo
patível com Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10 

Un 02 R$127,80 

49 

DVR - Resolução igual ou maior que 1280x960@15fps conf
gurável via navegador ou CMS com, Conexão Wireless 2.4GHz 
ou via cabo 10/100 Mbps, Seleção de área privada a não mon
torar com detecção de movimento: Sim com Mínimo de 8 c
nais 

Un 20 R$782,35 

50 

DVR saída de HDMI e VGA até 1920x1080, visualização via 
Disp. Móveis e Internet, Reprodução sincronizada de Mult
canais, Compressão de vídeo H.264, Gravação de alta definição 
em tempo real, Suporta entrada de vídeo Turbo HD com HD de 
2TB 

Un 04 R$1.359,99 

51 Estabilizadores / transformadores de 2000va Un 02 R$402,48 

52 Extender HDMI Via Cabo De Rede Cat 5/6/7 Un 02 R$125,83 
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53 Ferro De Solda Para Estanho Ponta Metalizada 80w 220vUn 01 R$112,19 

54 HD interno SATA mínimo de 1TB Un 03 R$421,28 

55 

Impressora Multifuncional Colorida com Tanque De Tinta (
riginal de fábrica) impressão frente e verso, e com Wi
visor LCD colorido, que possibilita acessar e visualizar as fu
ções do equipamento e imprima fotos diretamente da mult
funcional utilizando o leitor de cartão de memória 

Un 04 R$1.903,76 

56 
Kit de tinta para impressora Epson L606 nas cores: Black, 

Cyan, Magenta e Yellow 
Un 10 R$283,36 

57 
Kit Upgrade com placa mãe, e processador de 8mb de

memória RAM DDR4, com cooler e com 8gb de memória RAM 
compatíveis entre si 

Un 02 R$2.703,88 

58 

Microfone De Mão Sem Fio Digital displays LCDTipo:Sistema 
para microfone WirelessImpedância:- Impedância da saída 
XLR: 200 Ohms Impedância dA saída TRS 1/4 polegadas 1 
KOhmResposta Frequência:50H / 15KHzFrequência:682,15 a 
697,0 MHzSensibilidade:13dBuVRelação S/N:95dBInformação 
adicional:Alimentação: 3V (2 pilhas AA) (Microfone); Receptor: 
Bivolt. Receptor Estabilidade de frequência: 10ppm Rejeição 
adjacente do canal: 65dB Rejeição de imagem: 75dB Saída de 
áudio: 200MV Distorção harmônica total: 0,1 po cento Alcance 
de operação em condições normais: 100m Acompanha cabo 
P10 (6.35mm) Microfone Quantidade: 1 Microfone Frequência: 
682,15 a 697,0 MHz Estabilidade de frequência: 10ppm Ene
gia de transmissão: 10mW Emissão simulada: 55dB Modulação 
Máxima: 75K Consumo de corrente: 100mA 

Un 02 R$557,06 

59 
Mouse Óptico USB mínimo 1200dpi e cabo de no mínimo de 

1,5metros 
Un 20 R$67,62 

60 Nobreak Entrada 220 e saída 115v (2000va) Un 02 R$1.686,69 

61 Nobreak Entrada 220 e saída 220v (3000va/8b.7ah) Un 02 R$4.486,82 

62 

Notebook Processador- 2,5 GHz com função Turbo Boost 6 MB 
Cache (ou superior), 08 Gb Ddr4, expansível até 32 GB, Leitor 
de Cartão SD, Armazenamento HD 1 TB Tela 15.6" Resolução 
Full HD (1920 x 1080), Memória Gráfica Dedicada 4GB GDDR5, 
Conectividade wireless/LAN Áudio, Portas e Conectores2x USB 
3.0 e USB 2.0 com LAN (RJ-45) e saída HDMI, Dispositivos de 
entrada Touch Pade com Bateria; Trava Kensington.

Un 03 R$5.607,83 

63 

PEN DRIVER DE 16GB, USB 2.0, ESTRUTURA EM METAL COM 
ARGOLA RESISTENTE, TAMANHO PEQUENO, SEM TAMPA E 
COMPACTO PARA FACILITAR O TRANSPORTE, 39,00mm x 
12,35mm x 4,55mm. GARANTIA 5 ANOS, COM SUPORTE TÉ
NICO GRATUITO. 

Un 10 R$53,30 
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64 

Projetor 1080p com Alto BrilhoSistema de projeção: DLPRes
lução: 1080p (1920x 1080) Suporte para resolução: VGA(640 x 
480) to WUXGA(1920 x 1200)Brilho (ANSI lúmens): 4,500 
LumensRelação de contraste (FOFO): 10,000:1 Cor do display: 
30 Bits (1,07 billion colors)Relação de aspecto nativa: Native 
16:9 (5 aspect ratio selectable) Fonte de luz: LampPotência da 
fonte de luz: 310WVida útil da fonte de luz: Normal 2500 hou
sEco 3500 hoursSmartEco 4500 hours Distância de projeção: 
1.15-1.5Proporção de zoom: 1.3:1Lente: F=2.59~2.91, 
f=16.87~21.87mm Ajuste de keystone: 2D, Horizontal +/
degrees, Vertical +/- 30 degrees Desvio da projeção: 
115%(Full-Height)Limpar o tamanho da imagem (diagonal): 
50"~190" Tamanho da imagem: 30"~300"Frequência horizo
tal: 15K~102KHz Frequência vertical: 24~120Hz PC (D
1Monitor para fora (D-sub 15 pinos): 1Entrada S-Video (Mini 
DIN 4 pinos): 1Vídeo composto (RCA): 1 HDMI: 2 (1.4a one 
shared w/ MHL)USB tipo A: 1+AG21 (power supply, 5V, 
1.5A)USB tipo mini B: 1 (FW upgrade)Entrada de 
mm Mini Jack): 1Entrada de áudio L/R (RCA): 1Saída de áudio 
(3,5 mm Mini Jack): 1Entrada de microfone (Mini Jack): 1LAN 
(RJ45): 1RS232 (DB-9 pinos): 1Gatilho DC de 12 V (3,5 mm 
Jack): 1Receptor infravermelho: 2(Front/Rear)Barra de seg
rança: 1Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 
1080i, 1080p Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM 
Fonte de energia: AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz Consumo de 
energia comum: 390W( Normal)Consumo de energia em esp
ra: <0.5W Consumo de energia de rede em modo de espera: 
<2W Ruído acústico (Típ./Eco.): 39/36 dBA (Normal/Eco m
de) Temperatura de operação: 0 ~ 40º C Bolsa para transporte.

Un 02 R$8.665,03 

65 
Rb941 2nd Tc L4 750 - Equipado com um CPU 650MHz, 32MB 

RAM, dual 2.4 GHz sem fio, quatro portas Fast Ethernet e uma 
licença Router OS L4 e fonte de alimentação 

Un 02 R$270,65 

66 Recarga de cartucho para impressora HP nº 21 preto Un 12 R$37,93 

67 Recarga de cartucho para impressora HP nº 22 colorido Un 12 R$50,82 

68 Recarga de tonner para impressora BROTHER DCP 8080dnUn 10 R$70,00 

69 Recarga de tonner para impressora BROTHER L2540 DWUn 12 R$50,00 

70 Recarga de tonner para impressora HP P1005 Un 10 R$61,67 

71 Recarga de tonner para impressora HP P1018 Un 10 R$61,67 

72 Recarga de tonner para impressora multifuncional HP M1132Un 80 R$61,00 
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73 Recarga de tonner para impressora multifuncional HP M125AUn 20 R$93,33 

74 
Recarga de tonner para impressora SAMSUNG C410W CLT

K406S Yellow 
Un 02 R$197,43 

75 
Recarga de tonner para impressora SAMSUNG C410W CLT

C406 Magenta 
Un 02 R$197,43 

76 
Recarga de tonner para impressora SAMSUNG C410W CLT

M406S Cyan 
Un 02 R$197,43 

77 
Recarga de tonner para impressora SAMSUNG C410W CLT

Y406S Black 
Un 02 R$197,43 

78 Roteador GSM Un 01 R$342,87 

79 

Roteador wi-fi 4 Portas LAN 10/100Mbps1 Porta WAN 
10/100Mbps Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, 
IEEE 802.11b3 antenas externas fixas de 5 dBi (RP
SMA)Freqüência: 2.4-2.4835 GHz Potência de Transmissão: 
FCC: <30dBm Segurança Wireless: 64/128/152-
WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSKQoS: WMM, Controle de 
Largura de Banda Tipo de WAN: IP dinâmico/IP estát
co/PPPoE/PPTP (Acesso duplo) /L2TP (Acesso duplo) /Big 
Pond Certificação: CE, FCC, RoHS Protocolos: IPv4 e IPv6

Un 06 R$180,00 

80 Soprador E Aspirador Pó 700w Informática Limpeza Un 01 R$259,65 

81 

Switch 16 Portas - Com Poe16-PORT 10/100 com 16 portas 
POE IEEE 802.3afPoE Potência de saída: 15.4WattsPoE Orç
mento: 270Watts Pin Assignment: Dados fornecidos em pares 
ao longo de 1 / 2e 3/6Power over reposição pairs4 / 5 (+) e 
7/8 (-)Porta de Fonte de Alimentação: One 2.0 Power Supply 
PortTipos de Porta: 10BASE-t: cabos UTP de categoria 3.4.5 ( 
<= 100 metros) 100BASE-TX: cabos UTP categoria 5 ou acima 
(100 Metros)Largura de Banda: 100 MbpsNetwork Latency: 
20us: Protocolo de Rede e Compatibilidade de Normas IEEE 
802.3i; IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x controle de fluxo; IEEE 
802.1af DTE de energia via MDIPOE Porta: Porta: IEEE 802.3 
AF (potência de saída: 15.4W)Configuração de Porta: única 
porta de saída power: 15.4w(IEEE802.3af)Núcleo de fio de 
POE: pares 4/5(+) e 7/8 (-)Fonte de Alimentação: 
DC48V/2500MA Temperatura de Funcionamento: 
55°C 

Un 02 R$2.698,90 

82 Teclado ABNT USB Un 10 R$26,08 

83 Testador Cabo De Rede Lan Profissional Rj45 Rj11 TelefoneUn 01 R$143,79 
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84 Tonner Novo para impressora BROTHER DCP 8080dn Un 02 R$121,67 

85 Tonner novo para impressora multifuncional HP 125A Un 30 R$91,67 

86 Tonner novo para impressora multifuncional HP M1132Un 20 R$77,67 

87 

Tonner novo para impressora RICOH SP3510 SF (tonner co
pleto). Declarado em conformidade com as normas ABNT NBR 
ISO, cartuchos e componentes novos, não recondicionados 
e/ou remanufaturados, identificação do fornecedor na emb
lagem, referência 

Un 150 R$172,67 

VALOR TOTAL ESTIMADO ------------------------------------------------------------ R$ 360.360,21 

3.2 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 360.360, 21 (Trezentos e 

sessenta mil trezentos e sessenta reais e vinte e um centavos). 

3.3 O custo estimado no Processo protocolado sob o nº 1480/2019 pelo Departamento 

de Compras da Prefeitura de Piracanjuba, através de sua Diretora Sra. Talita Vieira de 

Oliveira, e no Processo protocolado sob o nº 2858/2019 pelo Departamento de Compras 

da Secretaria Municipal de Educação, através do Sr. Matheus Pires Chaves. 

3.4 Os produtos serão distribuídos da seguinte forma:  

a) Protocolo nº 1480/2019 (Secretaria de Administração) – Do item 01 ao item 33; 

b) Protocolo nº 3858/2019 (Secretaria de Educação) – Do item 34 ao item 87. 

4 – LOCAL DA ENTREGA E FORMA DE ENTREGA 

4.1. A aquisição será de acordo com a necessidade da Secretaria Requisitante, após a 

assinatura e publicação do Contrato, e requisição/ solicitação devidamente encaminha-

da por meio eletrônico (email), com identificação do respectivo servidor público muni-

cipal competente. 

4.2. A entrega dos produtos deverá ser em até 05 (cinco) dias após a solicitação dos 

mesmos. 

4.3. O recebimento e aceitação dos produtos se darão da seguinte forma: 
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a) Provisoriamente: a partir da entrega, em até 02 (dois) dias, para efeito de veri-

ficação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da Proposta; 

b) Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Edital e da Proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará em até 02 

(dois) dias do recebimento provisório; 

c) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea “b” não ser procedida den-

tro do prazo acima fixado, será considerado como realizada, consumando-se o recebi-

mento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

d) O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4.4 O não fornecimento do objeto será motivo para aplicação das penalidades previstas 

neste Termo de Referência, bem como nas sanções alencadas no Instrumento Convoca-

tório do pregão, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/1993. 

4.5 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como incluso nos preços, não sendo consi-

derados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título. 

5 – FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 O pagamento das faturas à (s) licitante (s) vencedora (s) será efetuado em até 30 

(trinta) dias, após a efetiva entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fis-

cal que será conferida e atestada por responsável da Secretaria requisitante. 

5.2 As Notas fiscais referentes aos produtos solicitados pela Secretaria Municipal de E-

ducação deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação (Rua Dom Pedro II, 

nº 99, Centro – Piracanjuba/GO). 

5.3 As Notas fiscais referentes aos produtos solicitados pela Secretaria Municipal de 

Administração deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Administração (Praça 

Wilson Eloy Pimenta, nº 100, Centro – Piracanjuba/GO). 
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6 – DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas da presente compra serão empenhadas a cargo da Dotação Orçamentá-

ria vigente. 

22.03.04.122.0407.2005      3.3.90.30      f. 78 – Secretaria de Administração 

22.06.12.361.1207.2012      3.3.90.30      f. 170 – Secretaria de Educação 

6.2. Os recursos necessários ao pagamento das despesas decorrentes do fornecimento 

do presente são oriundos do Tesouro Municipal. 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de consumo, no prazo e local 

indicados pela Secretaria requisitante, em estrita observância das especificações do Edi-

tal e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 

indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de validade; 

7.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do    Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

a) O dever previsto nesta alínea implica na obrigação de, a critério da Admi-

nistração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 

no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos. 

7.3Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria requisitante, inerentes ao 

objeto da presente licitação; 

7.4 Comunicar à Administração Pública, no prazo máximo de 03 (três) horas que ante-

cede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 

7.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
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7.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga-

ções assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto 

nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

7.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciá-

rios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de 

garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 

7.8 A ausência ou omissão da fiscalização da Prefeitura não eximirá a CONTRATADA das 

responsabilidades previstas neste Termo de Referência. 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário; 

8.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos pro-

visoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de acei-

tação e recebimento definitivos; 

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

servidor especialmente designado; 

8.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

9.1 A Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motiva-

damente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de 

risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 

reparação. 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria  

Municipal Administração e da Secretaria Municipal de Educação, a qual competirá diri-

mir as dúvidas que surgirem no curso da execução da ARP.  

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, não implica em 
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co-responsabilidade da Administração Municipal, de conformidade com o art. 70 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

10.3 O fiscal da ARP anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da mes-

ma, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envol-

vidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observa-

dos e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação 

e da contratação é aquela prevista na Lei nº 8.666/93 e no Edital. 

 

 

André Fernandes Machado 
Secretário Interino de Administração] 

 
 
 
 
 

Rachel Augusta Gordo de Lima 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 002/2019 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2019 – SRP 

ANEXO II                   

PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº xx/xxxx 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição eventual e sob demanda de Ma-

teriais de Informática em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Administração e Secretaria Municipal de Educação de Piracanjuba/GO, de acordo com as 

quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, deste Edital. 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:   

Telefone/Fax:   

Nome do Representante Legal:    

CPF do Representante Legal:    

Forma de Prestação de Serviços: conforme edital 

Prazo de Validade da Proposta: conforme edital 

 

DECLARO que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encar-

gos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o forne-

cimento do objeto da presente licitação. 

DECLARAMOS que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas 

no Edital do Pregão Presencial nº xx/xxxx, retro mencionado, bem como verificamos 

todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informa-

ções e/ou documentos que dela fazem parte.  

DECLARAMOS, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qual-

quer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões 

existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do 

seu objeto. 

Item Especificação Marca/Origem Und Qt-

da 

V. U-

nit. 

V. Total 

       

Valor Total da Proposta  

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sobre carimbo, nome e número da i-
dentidade do responsável. 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel 
timbrado da empresa licitante.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2019 - SRP 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE PLENO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 
E PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N. xx/xxxxx  

Prezados Senhores, 

DECLARO que a empresa ________________, cadastrada no CNPJ sob nº ___________________, encontra 

sediada e funcionando na _________________________, por intermédio do seu representante ou pro-

curador: 

DECLARA ao Município de Piracanjuba/GO, que tem ciência, aceita e cumpre todas as condi-

ções estabelecidas no Edital, e que também, atende a todas as condições de habilitação no pro-

cesso licitatório Edital Pregão Presencial nº xxx/xxxx, e se compromete a entregar o objeto 

que lhe forem adjudicados conforme a descrição do Anexo I deste Edital, desconsiderando qual-

quer erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta e que, até a presente data, 

inexistem fatos impeditivos, supervenientes ao cadastramento/habilitação impeditivos do direi-

to de licitar para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

DECLARA ainda não ter recebido do Município de Piracanjuba/GO, ou de qualquer outra enti-

dade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, Suspensão 

Temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração 

Pública, assim como não ter recebido Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Federal, Estadual e Municipal.  

DECLARANDO também junto ao Município de Piracanjuba/GO, não existirem fatos superve-

nientes ao cadastramento/habilitação impeditivos do direito de licitar, bem como de não 

estar impedido de licitar em qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta, In-

direta ou Fundacional, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, assumindo ainda a obrigação 

de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência desta licita-

ção e do Contrato dela proveniente, bem como a obrigação de manter as respectivas condições 

de cadastramento/habilitação durante o mesmo período.  

DECLARANDO ainda para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 

acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

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

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
...................... (local), ... de ............... de ........(data) 

 
(Nome e assinatura do representante legal da licitante Carimbo de CNPJ se hou-

ver) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2019 - SRP 

 

ANEXO IV 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

  

 

 

  

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço comple-

to], inscrita no  CNPJ  sob  o  nº  [xxxx],  neste  ato  representada  pelo  [cargo]  [nome  

do  representante  legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrita no CPF 

sob o nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da  lei, que se enquadra como Microem-

presa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente 

instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º 

do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  

   O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

 

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

     (Local)         (Data) 

 

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

(Nome e assinatura do representante legal da licitante 

Carimbo de CNPJ se houver) 

 

 

OBS: ESTA DECLARAÇÃO É ASSINADA PELO RESPONSÁVEL LEGAL EM CONJUNTO 

COM O CONTADOR DA EMPRESA. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2019 - SRP 

 
ANEXO V  

 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ARP Nº ___________/2019 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Processo nº xxxx/xx 

Pregão nº xxxx/xx 

Validade: 12(doze) meses 

No dia xx de xxx de 201x, o Município de Piracanjuba, Estado de Goiás, Pessoa Jurídica 

de Direito Público Interno, com sede na Praça Wilson Eloy Pimenta nº 100, Centro, Pira-

canjuba - GO, inscrito no CNPJ sob o nº 01.179.647/0001-95, pelo seu Prefeito, SR. JOÃO 

BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF nº xxxxxxx, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002 e na regulamentação feita pelo Decreto n.º 33/2019, em face das propostas vence-

doras apresentadas no Pregão Presencial nº xx/201x, cuja ata e demais atos foram ho-

mologados pela autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O L V E 

lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes: 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço da PROMITENTE 

CONTRATADA, 

DADOS DA EMPRESA 

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

FONE:  

EMAIL:  
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REPRESENTANTE LEGAL:  

CPF:  

PARÁGRAFO ÚNICO: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento 

vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura con-

tratação. 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS  

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:  

I. Assinar a Ata de Registro de Preços com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos parti-

cipantes no prazo máximo 02 (Dois) dias úteis, contados da solicitação formal. 

II. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades 

constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento 

das demais obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços. 

III. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº xx/201x. 

IV. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a 

partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

V. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participan-

tes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execu-

ção das obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços. 

VI. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salá-

rios, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de 

classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, fican-

do, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer  vínculo emprega-

tício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 

VII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na 

presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade 

solidária ou subsidiária por tal pagamento. 

VIII. manter o prazo de garantia e, contado da data da entrega definitiva dos bens, 

na forma prevista no anexo (I)- Termo de Referência, do edital do Pregão Presencial nº 

xx/201x. 
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DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 

12 (doze) meses, contados da sua assinatura.  

DO REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos serviços 

constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo: 

Lote 

/Item 

Descrição Item/Objeto Marca Qtd Und Valor Uni-

tário 

Valor 

Total 

       

Importa-se a presente licitação na importância total de R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx), 
cuja despesa deverá correr a conta da seguinte Dotação Orçamentária:  
 

22.03.04.122.0407.2005      3.3.90.30      f. 78 – Secretaria de Administração 

22.06.12.361.1207.2012      3.3.90.30      f. 170 – Secretaria de Educação 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:  

I. Gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, provi-

denciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às 

necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos 

de contratação definidos pelos participantes desta Ata; 

II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibi-

lidade com as obrigações assumidas; 

III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, a-

través do Órgão Gerenciador; 

IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extra-

to, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclu-

sive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata. 
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DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pre-

gão Presencial nº xx/201x, o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos partici-

pantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomi-

tantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respei-

tando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classifi-

cação das propostas e os preços registrados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO/ÓRGÃO 

GERENCIADOR a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 

licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a prefe-

rência de fornecimento, em igualdade de condições. 

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada 

pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, medi-

ante a assinatura deste. 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos 

fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efeti-

vamente entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos 

bens entregues, devidamente atestada pelo setor responsável, em até 30 (trinta) dias, 

após o recebimento definitivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de depósito/transferência 

bancário(a), mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com 

os documentos pertinentes. O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguin-

tes documentos: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O documento fiscal deverá estar acompanhado dos se-

guintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fa-

zenda e pela Prefeitura de Piracanjuba; 

b) Certidão Negativa de Débito - CND do INSS; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Fede-

ral; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 



 
 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA 

GESTÃO 2017/2020 
 

Página 44 de 54 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pe-

los órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, pas-

sando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresen-

tação e conseqüente aprovação. 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, 

obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: os preços registrados poderão ser revistos em decorrên-

cia de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo 

dos materiais registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador desta ATA, promover as nego-

ciações junto aos fornecedores registrados.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  

I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e 

sua adequação ao praticado no mercado;  

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso 

assumido; 

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais 

fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de 

negociação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço 

registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder 

cumprir a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação 

das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a vera-

cidade dos motivos e comprovantes apresentados;  

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes 

do pedido de fornecimento dos materiais;  

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais 

fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de 

negociação. 
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PARÁGRAFO QUARTO: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sem-

pre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será 

cancelado quando:  

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado; 

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

III. O fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado nes-

te edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO; 

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 

V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar 

superior ao praticados no mercado; 

VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convoca-

tório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNI-

CÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente ARP serão irreajustáveis duran-

te a validade desta  

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 

8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contra-

to, mediante solicitação fundamentada e aceita.  

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata o MUNICÍPIO po-

derá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CON-

TRATADA as seguintes sanções:  

I. Advertência; 

II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado; 

III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú-

blica pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
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da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante  a autoridade que apli-

cou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos se-

guintes casos, independentemente da aplicação de multas:  

I. Descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos 

para o MUNICÍPIO;  

II. Execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua 

gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou de-

claração de inidoneidade; 

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento 

dos serviços do MUNICÍPIO   ou dos órgãos municipais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A não entrega dos objetos, sem que tenham sido apresen-

tadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obriga-

ções assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula 

Décima Quarta, poderá o Município optar pela rescisão desta. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima 

Quarta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o 

Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula 

Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla de-

fesa e o contraditório da PROMITENTE.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sen-

do este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da 

sanção;  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não se realizando o pagamento nos termos acima defini-

dos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo 

este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação malicio-

sa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação 

com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO 

ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do 

ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à contratada o devido 

processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados 

da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos 

de sua aplicação.  

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 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 

nº.8.666/1993 e no Decreto Municipal nº 33/2014. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 

observadas a condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras de-

correntes da ata, assumidas com órgão gerenciador. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações adicionais a que se 

refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 

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

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à ata 

de registro de  preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 

cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par-

ticipantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

FORMA DE ENTREGA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Os serviços/produtos deverão ser executa-

dos/entregues em até 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da Requisição/ 

Solicitação/ Ordem de Serviço, devidamente assinada, com identificação do respectivo 

servidor público municipal responsável, no município de Piracanjuba/GO. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Sendo recebidos da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, em até 02 (dois) dias, para efeito de 
verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da pro-
posta. 
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b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especifica-
ções constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará 
em até 02 (dois) dias dia do recebimento provisório. 

c) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea “b” não ser procedida 
dentro do prazo acima fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o rece-
bimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua 

interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Pre-

sencial nº xx/201x e a proposta apresentada pela CONTRATADA, prevalecendo, em caso 

de conflito, as disposições do Edital sobre a da proposta. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: O presente registro decorre de adjudicação à PROMI-

TENTE CONTRATADA dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações cons-

tam no Termo de Referência - Anexo, do Pregão Presencial nº xx/201x, conforme deci-

são da Pregoeira do MUNICÍPIO, lavrada em Ata de Sessão datada de xx de xxxx de 201x, 

e Termo de Homologação feito pelo senhor Prefeito João Barbosa de Oliveira datada de 

xx de xxx de 201x.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerencia-

mento da presente  Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.  

CLÁUSULA VIGÊSSIMA SETIMA: Fazem parte integrante desta ARP, independente de 

sua transcrição, o Edital de Pregão Presencial nº xx/201x a Proposta de Preços e outros 

documentos utilizados no julgamento da respectiva licitação, sendo vinculado o edital a 

ARP, conforme o art. 55, XI, da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para di-

rimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

Piracanjuba/ GO aos xx dias do mês de xxxx de 201x 

JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 

Prefeito de Piracanjuba 

Contratante 

 

______________________ 

Contratado 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2019 - SRP 

 
ANEXO VI 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº______/20XX 

 

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
PIRACANJUBA e a empresa XXXXXXXXXXX, con-
forme abaixo: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA, pessoa jurídica de direito público, por-

tadora do CNPJ nº 01.179.647/0001-95, com sede na Praça Wilson Eloy Pimenta, nº. 

100, Centro, na cidade de Piracanjuba/GO, neste ato representado pelo seu Prefeito, SR. 

JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do RG sob nº. xxxxxxxxx e 

do CPF nº xxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade.  

CONTRATADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/ CPF sob o nº XXXXXXXXXXX, 

com sede na XXXXXXXXXXXXXXXX, Fone: XXXXXXXXXX, Email: XXXXXXXXX, representa-

do por seu Procurador, XXXXXXXXX, brasileiro, portador do CPF n.º XXXXXXXXXX, resi-

dente em xxxxxxxxxxxx. 

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima especificados, têm entre si ajustados o pre-

sente CONTRATO, conforme autorização constante do Pregão Presencial nº XX/XXXX e 

do Termo de Homologação expedido em XX de XXXXX de 201x, Processo Administrativo 

n° XXXX/XXXX regulado pelos preceitos de direito público e especialmente pela Lei nº 

8.666/1993, alterações posteriores, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos 

contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes Cláusulas e 

condições. . 

CLÁUSULA PRIMEIRA– OBJETO  

1.1 O presente Contrato tem por objeto, sem custos além dos previstos, neste instru-

mento, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para atender as necessidades da Secreta-

ria Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de acordo com as condições, quantidades e especi-

ficações contidas no Processo Administrativo nº xxxx/201x. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO E DO PREÇO 
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2.1 O CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA, para realizar o objeto do pre-

sente contrato, o preço conforme abaixo especificados:  

Item Qnt Und Especificação Marca 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

 
    

  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

3.1  O contrato terá vigência da data de sua assinatura até xxxxxxxxxxxxxxxx, sen-

do rescindido de pleno direito quando do adimplemento da obrigação. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA  

4.1 A entrega dos produtos objeto desta licitação será de até 05 (cinco) dias, contados a 

partir da solicitação da Unidade requerente. Este prazo somente poderá ser prorrogado 

mediante solicitação escrita, fundamentada e aceita pelo requisitante. 

4.2 Os produtos, objeto desta licitação deverão ser entregues na XXXXXXX, após a soli-

citação através de Pedido de Fornecimento carimbada e assinada. 

4.3 A não entrega dos objetos desta licitação, será motivo de aplicação das penalidades 

previstas neste Contrato, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocató-

rio do Pregão, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93. 

4.4 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como incluso nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo ser entregues no 

Município de Piracanjuba sem ônus adicionais. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  

5.1 A forma de pagamento será de 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal 

com respectivos boletos, entregue na Secretaria xxxx, de  acordo com a Cláusula Quarta - 

DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA. 

5.1.1 Sendo o valor total do contrato de R$  xxxx (xxxx). 

5.2 A Nota Fiscal ou Fatura, deverá ser enviada para a Prefeitura Municipal de Piracan-

juba/GO. 

5.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da Contra-

tada, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a 
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partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização 

financeira. 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO  

6.1 Os preços dos produtos objetos da presente licitação serão fixos e irreajustáveis até 

o adimplemento do presente contrato,. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

7.1 -O CONTRATANTE se obriga a: 

a) Receber provisoriamente dos produtos, disponibilizando local, data e horário; 

a.1 o recebimento provisório, a partir da entrega, em até 02 (dois) dias, pa-

ra efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edi-

tal e da proposta. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 

em desacordo com as especificações constantes neste termo de referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a cortar da notifica-

ção da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

a.2 o recebimento definitivo, após a verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que 

se dará em até 02 (dois) dias do recebimento provisório, contados do recebimento 

provisório, após verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos rece-

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

fins de aceitação e recebimento definitivos;  

c) Comunicar, em tempo hábil, à CONTRATADA, a quantidade a serem fornecidos; 

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de servidor especialmente designado; 

e) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7.2 O CONTRATADO se obriga a: 

a) Fazer a entrega dos produtos em local e dia solicitado pela Secretaria de xx, em 

conformidade com o Item I do Edital do Pregão Presencial nº. 00xx/201x;  

b) Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação 

vigente;  
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c) Submeter-se à fiscalização da Prefeitura, através do setor competente, que a-

companhará a entrega das locações para verificação da qualidade e origem dos mesmos, 

orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de ga-

rantir o exato cumprimento das condições pactuadas;  

d) Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e mu-

nicipal, as normas da Prefeitura;  

e) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumpri-

mento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo serão 

de inteira responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, provi-

denciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;  

f) Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais legislações pertinentes.  

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

8.1 As despesas decorrentes da contratação dos objetos correrão à conta de recursos 

específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Piracanjuba/GO, os 

quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho, na seguinte dotação:  

22.03.04.122.0407.2005      3.3.90.30      f. 78 – Secretaria de Administração 

22.06.12.361.1207.2012      3.3.90.30      f. 170 – Secretaria de Educação 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES  

9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato poderá, garantida a prévia defesa, apli-

car à Contratada as sanções previstas, sendo: 

9.2 O Contratado será punido com o impedimento de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

a) apresentação de documentação falsa; 

b) retardamento na entrega dos  produtos; 

c) falhar no fornecimento do objeto e na prestação da garantia; 

d) fraudar no fornecimento do objeto e na prestação da garantia; 

e) comportamento inidôneo; 

f) declaração falsa; 

g) fraude fiscal. 
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9.3 Para os fins da letra “e” reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos arti-

gos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993; 

9.4. Para condutas descritas nas letras os itens a, d, e, f, e g serão aplicadas multa de no 

máximo 30% do valor do contrato empenhado. 

9.5 Para os fins das letras “b” e “c” serão aplicadas multas nas seguintes condições: 

9.5.1 1% (um por cento) do valor unitário do bem, por dia e unidade em atraso na 

entrega, até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor unitário do bem, o que 

configurará a inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão u-

nilateral da avença; 

9.5.2  0,5% (cinco décimos por cento) do valor unitário do equipamento, por dia 

útil de atraso e por equipamento, no caso descumprimento dos prazos para manu-

tenção corretiva, até o limite do valor do equipamento, o que, à exceção de razão 

devidamente fundamentada e aceita pela Contratante, configurará a inexecução 

parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

9.5.3 Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor adjudicado no caso de ine-

xecução parcial da obrigação assumida; 

9.5.4  30% (trinta por cento) do valor adjudicado no caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

9.6 Após o vigésimo dia de atraso, a Contratante poderá cancelar a nota de empenho, 

caracterizando-se a inexecução total da obrigação assumida; 

9.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao beneficiário 

da nota de empenho; 

9.8 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o beneficiário da nota de empenho o-

brigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contato da comu-

nicação oficial; 

9.9 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo beneficiário 

da nota de empenho à Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ati-

va; 

9.10 A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo estabelecido, a impedirá 

de participar de novas licitações pelo prazo de 12 (doze) meses junto a este Município, 

bem como, resultará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da pro-

posta apresentada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO  

10.1 O presente Contrato será rescindido: 

a) ordinariamente, por sua completa execução; 

b) excepcionalmente, por qualquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei nº 

8.666/93.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução 

total ou parcial do Contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de inde-

nização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da 

Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Piracanjuba/GO, para dirimir quaisquer dúvidas 

decorrentes da execução deste Contrato, com renúncia das partes a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo, lavrado em 

03 (três) vias de igual teor e forma, assinam as partes abaixo. 

Piracanjuba/GO, aos xx dias do mês de xxxxxxxxxxx de xxxxx 

 

JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 

Prefeito de Piracanjuba 

Contratante 

 

XXXXXXXXXXXX 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

1) Nome:__________________________________ CPF: ________________________________ 

2) Nome:__________________________________ CPF: ________________________________ 


