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PROCESSO 

ADMINISTRATIVO   
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OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO RAMO PARA 
COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 
Processo Administrativo n° 2022/01/802 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, por meio 
da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, sediada a Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do 
Sul - RJ, realizará licitação, para Registro de Preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 
critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 
7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á partir das 18:00 horas do dia 18/08/2022. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 16/09/2022. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 16/09/2022. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 
 

1.  DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisições de equipamentos 
e suprimentos de informática, destinados à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
1.2. A licitação será feita por item, conforme tabela constante do Termo de Referência. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto contidas no Anexo I. 
 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  
 

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as 
que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 
no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as 
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.  
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela 
exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão 
no âmbito da administração municipal. 
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de 
Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.  
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do 
Brasil (ANEXO 04) 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e  

http://www.bll.org.br/
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c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e 
modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos 
do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 
5º. 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a 
Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela 
mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da 
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04. 
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 
para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 
verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação 
para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas 
na legislação. 
 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato 
previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa 
associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os 
demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  
4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de 
empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador 
designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
PARTICIPAÇÃO: 
4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e 
horário limite estabelecido.   
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4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação. 
4.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o micro empreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 
 

4.13 Não poderão participar desta licitação os interessados: 
4.13.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 
4.13.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.13.3     estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.13.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.13.5 que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 
4.13.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma 
empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil 
ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data 
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação.  
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha. 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006. 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 
de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta. 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 

mailto:contato@bll.org.br
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6.1.1. Valor unitário; 
6.1.2. Marca; 
6.1.3. Fabricante;  
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 
bens. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é 
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de 
Referência. 
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo MENOR VALOR POR ITEM. 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 10,00 (dez reais), 
considerando o artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 
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7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto 
licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse item. 
 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública. 

 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 
lances intermediários. 

 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 

 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol 
da consecução do melhor preço. 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
7.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, 
a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.13. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido neste Edital e 
seus anexos.  
7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.15. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
7.16. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 
7.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
7.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que 
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.20. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento. 
7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

7 

 

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bensproduzidos: 

7.22.1. no pais; 
7.22.2. por empresas brasileiras;  
7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02:00 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do 
Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das 
contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no 
art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04:00 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
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8.7.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens 
acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob 
pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados 
da solicitação. 

8.7.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a 
todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 
8.7.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema. 
8.7.2.3. Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade 
8.7.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
8.7.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  
8.7.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 
análise, não gerando direito a ressarcimento. 
8.7.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão 
ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias, após o qual poderão ser 
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 
8.7.2.8.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for  

8.8. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de 
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior 
encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado 
nacional, nos termos do Decreto n° 8224, de 03 de abril de 2014. 
8.9. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da 
margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

8.9.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a sua continuidade. 
8.12. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

8.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.13. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 
que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital.  
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9. DA HABILITAÇÃO 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte 
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via e-mail, no prazo de 02:00 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições. 
9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 

9.6. Habilitação jurídica: 
 

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.6.2. Em se tratando de micro empreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Micro empreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
9.6.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 
5.764, de 1971; 
9.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
9.6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 

9.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

9.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
9.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 
à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
9.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 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; 
9.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;  
9.7.6. prova de regularidade com as Fazendas Públicas Federal e relativa à Seguridade Social 
(Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União), Estadual (através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa 
de Débitos) e Municipal (através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de 
Débitos) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.7.6.1 Certidão Negativa de Débitos Quanto à Dívida Ativa (Procuradoria Geral do Estado 
- PG-5, somente para as empresas sediadas ou domiciliadas no Estado do Rio de Janeiro 
9.7.7. caso solicitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
9.7.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 
9.7.9. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas 
no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
 

9.8. Qualificação Econômico-Financeira. 
 

9.8.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
9.8.1.1 Nas hipóteses em que a certidão recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada 
for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo 
juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

9.8.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

11 

 

9.8.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de 
balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 
9.8.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 
9.8.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 
9.8.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 
da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, 
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador; 

9.8.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( 
um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

 

9.8.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo do valor estimado da contratação. 

 

9.9. Qualificação Técnica. 
 

9.9.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.9.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 
respeito a contratos executados com as características mínimas 

9.9.1.2. O Atestado de Capacidade Técnica deve constar de forma clara e objetiva 
informação emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
com o objeto da licitação. No atestado também deve constar o nome, endereço e o 
telefone de contato da pessoa atestadora, ou qualquer outro meio com a qual se 
possa manter contato. 

9.9.2 Alvará de Localização e Funcionamento, emitido pelo órgão competente do domicílio ou sede 
do proponente, com validade em vigor 
9.9.3 Outras comprovações: 

a) Declaração de Inidonieidade (conforme modelo Anexo VI); 
b) Declaração de fato impeditivo de habilitação (conforme modelo Anexo VII); 
c) Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor 

de 18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor 
de 16 (dezesseis) anos desempenhado qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, Anexo VIII 

d) Declaração de Opção e de Enquadramento Microempresa/MEI e Empresa de 
Pequeno Porte - EPP (conforme modelo Anexo IX); 

e) Declaração que não possui em seu Quadro de Pessoal Servidor Público 
(conforme modelo Anexo XI) 
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f) Declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação (conforme 
modelo Anexo XII) 

g) Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente à sua Habilitação 
(conforme modelo Anexo XIII); 

h) Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para licitar ou Contratar com a 
Administração Pública (conforme modelo Anexo XIV); 

i) Declaração de Parentesco (conforme modelo Anexo XV); 
9.10. O licitante enquadrado como micro empreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 
demonstrações contábeis do último exercício. 
9.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 
9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
9.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 
será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.17. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado 
a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 
aplicação das sanções cabíveis. 

9.17.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
habilitação do licitante nos remanescentes. 

 

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02:00 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

13 

 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena 
de desclassificação. 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 
não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 
 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contra razões também pelo sistema eletrônico, em outros 
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 
 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
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14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 
 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05. (cinco) dias, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela 
fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata 
de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 
transcurso, e desde que devidamente aceito. 
15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 
itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as 
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação 
do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 
emitido instrumento equivalente. 
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05.(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital.  

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 
reconhecimento de que: 

 

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
16.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
16.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento 
contratual ou no termo de referência.  
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16.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com 
o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 
consulta prévia ao CADIN.  

16.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem 
ônus, antes da contratação. 

16.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas no edital e anexos. 

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da 
ata de registro de preços. 
16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital 
ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação 
das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada 
a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo 
de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 

20. DO PAGAMENTO 
 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  
21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
21.1.3. apresentar documentação falsa; 
21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
21.1.6. não mantiver a proposta; 
21.1.7. cometer fraude fiscal; 
21.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para 
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.  
21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2. Multa: 
21.4.2.1 Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias; 
21.4.2.2 Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do 
contrato. 

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos; 

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 
21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 
PAR.  
21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa.  
21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
21.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 
 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 
22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante melhor classificado. 
22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, 
estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 
22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente 
será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas 
hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 
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23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital. 
23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacaopmps2@gmail.com, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço - Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul - RJ, 
seção do Protocolo. 
23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital – email: licitacaopmps2@gmail.com. 
23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   
24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília – DF. 
24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação.  
24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados. 
24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

24.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 
24.12.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços 
24.12.3.  ANEXO III – Modelo de proposta; 
24.12.4. ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL 
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24.12.5. ANEXO V – Minuta de Contrato; 
24.12.6. ANEXO VI – Declaração Inidoneidade 
24.12.7. ANEXO VII – Declaração de fatos impeditivos 
24.12.8. ANEXO VIII – Declaração menor de idade; 
24.12.9. ANEXO IX – Declaração ME/EPP 
24.12.10. ANEXO X – Declaração Responsabilidade 
24.12.11. ANEXO XI – Declaração Vínculo 
24.12.12. ANEXO XI - Declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação 
24.12.13. ANEXO XIII - Declaraçao de superveniência 
24.12.14. ANEXO XIV - Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar 
24.12.15. ANEXO XV - Declaração de parentesco 

 
Paraíba do Sul, 17 de agosto de 2022. 
 
 
 
_____________________________ 
Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 
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ANEXO 01 
 

TERMO DE REFERÊNCIA- 

PROCESSO LICITATÓRIO 113/20221

MODALIDADE/FORMA/TIPO Pregão/Eletrônico/Menor Preço Por Iteme

 

INTRODUÇÃO 

Em observância ao disposto no Artigo 7º, parágrafo 2º, inciso I, c/c o 
Artigo 6º, IX, ambos da Lei 8.666/93, e para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; Fundação 
Cultural e Comunicação, elaboramos o presente Projeto Básico/Termo 
de Referência para que, através do procedimento legal pertinente, seja 
efetuada as aquisições de equipamentos e suprimentos de informática. 
 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE 

A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação ao fornecimento em questão, poderá ser 
conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado 

processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “MENOR PREÇO POR 
ITEM”. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia 

em função do custo benefício, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do 
preço praticado no mercado em relação ao(s) materiais/serviços ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja 

escolha recairá naquela que cotar o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Seleção de empresa(s) especializada(s) no ramo para composição do quadro geral de registro de 
preços para eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à Secretaria 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste 
edital e no termo de referência. 
 

Item Quant. Unid. Descrição dos Materiais 

Valor Unitário 
Máximo 

Aceito para o 
Item 

Valor Total 
Máximo 

Aceito para o 
Item 

1 50 Unid. Bateria/Pilha para computador CR2032 Cartela com 
5 Und R$ 9,84 R$ 492,00 

2 20 Unid. Bateria 9v R$ 13,20 R$ 264,00 
3 30 Unid. Bateria Selada 12v 5ah Vrla Agm Nobreak  R$ 75,50 R$ 2.265,00 

4 30 Unid. Bateria Selada 12v 7ah Vrla Agm Nobreak  R$ 101,68 R$ 3.050,40 

5 30 Unid. Cabo de força para computador 1,5 MT com 3 Pinos R$ 16,67 R$ 500,10 

6 10 Unid. Cabo de força para impressora Epson L365L375 
L395L575 R$ 30,02 R$ 300,20 

7 30 Unid. Cabo para monitor VGA 1,5M  R$ 29,02 R$ 870,60 
8 30 Unid. Cabo USB para impressora R$ 19,50 R$ 585,00 
9 50 Unid. Estabilizador 600VA BIVOLT-COM  R$ 404,00 R$ 20.200,00 

10 50 Unid. Filtro de linha com 6 Tomada 10A 3 Pinos Cabo 
1,5M R$ 56,00 R$ 2.800,00 
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11 50 Unid. Filtro de linha com 6 Tomada 10A 3 Pinos Cabo 
3,0M R$ 40,98 R$ 2.049,00 

12 5 Unid. Fonte para impressora EPSON L4160 R$ 161,00 R$ 805,00 
13 5 Unid. Fonte para impressora EPSON L375 R$ 105,00 R$ 525,00 
14 5 Unid. Fonte para impressora EPSON L395 R$ 161,00 R$ 805,00 
15 5 Unid. Fonte para impressora EPSON L575 R$ 161,00 R$ 805,00 

16 20 Unid. 

Monitor 21.5' LED, Full HD, VGA 
- Proporção de tela: 16:9 
- Pixel pitch: 0,2493 x 0,241 mm 
- Bordas: Bordas Ultrafinas 
- Formato de tela: Widescreen 
- Iluminação do painel: LED 
- Tipo de painel: Antirreflexivo 
- Tecnologia: VA 
- Tecnologia de Sincronização: Adaptive-Sync 
- Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60Hz 
(VGA)  
- Brilho: 250 cd/m² 
- Relação de contraste dinâmico: 20.000.000:1 
- Relação de contraste estático: 3.000:1 
- Frequência nativa do painel: 75 Hz 
- Tempo de resposta: 6,5 ms 
- Frequência de varredura horizontal: 30 ~ 83 kHz 
- Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz 
- Largura de banda: 165 MHz 
- Suporte de cores: Maior que 16 Milhões 
- Conectores: 1 x VGA | 1 x HDMI 1.4 | 1 x Saída de 
áudio 
- Compatibilidade: Windows, MAC, Linux 
- Plug & Play: DDC 2B/CI, Windows 10 & Windows 
8/8.1, MAC OS 
- Função OSD (On Screen Display): Sim - Português 
e outros idiomas 
- VESA: Sim (100 x 100 mm) 
- Normas/segurança/certificações: CB, CE, FCC, 
ICE, UKCA, EU ROHS, REACH, WEEE, Win 10 
(HWCertReport), INMETRO 

R$ 1.500,00 R$ 30.000,00 

17 100 Unid. Mouse PAD preto com apoio para punho R$ 28,63 R$ 2.863,00 

18 100 Unid. 

Mouse óptico: Com fio, adaptável para destros e 
canhotos. Com resolução mínima de 1.000 DPI, 
4.000 quadros por segundo. Com vida útil estimada 
de pelo menos 800.000 cliques para os botões 
direito e esquerdo 

R$ 32,50 R$ 3.250,00 

19 20 Unid. 

Mouse portátil: Mouse óptico com scroll, interface 
USB, adaptável para ambas as mãos. Nano 
transmissor com 2.4GHz, Resolução mínima de 
1000 DPI ótico, botão liga/desliga. Alimentação 
através de duas pilhas AA 

R$ 63,20 R$ 1.264,00 

20 100 Unid. 

Teclado: Com Padrão ABNT2 com pelo menos 107 
teclas, compatível com entrada USB 2.0 e 1.1. 
Capacidade de entrada de até 1.000 caracteres por 
minuto. Vida útil estimada de pelo menos 
20.000.000 de atuações das teclas. 

R$ 70,00 R$ 7.000,00 
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21 20 Unid. NOBREAK 1200 VA BIVOLT-COM  R$ 796,40 R$ 15.928,00 
22 15 Unid. Repetidor 300 MBPSTIB R$ 852,13 R$ 12.781,95 
23 20 Unid. Roteador WIRELLES 450 MBPS 3 Antenas 5 Portas R$ 209,00 R$ 4.180,00 
24 50 Unid. Adaptador Wi-fi Wn725n 150mbps 2.4ghz Usb R$ 68,27 R$ 3.413,50 

25 100 Unid. 
Suporte carrinho ajustável 15,5 A 22,5 CM, para 
diferentes tamanhos com rodas para computadores 
e NOBREAK base plastica com rodizios com trava. 

R$ 84,90 R$ 8.490,00 

26 20 Unid. SWITCH 8 Portas 10/100/1000MBPS R$ 315,89 R$ 6.317,80 
27 20 Unid. SWITCH 16 Portas 10/100/1000MBPS R$ 235,00 R$ 4.700,00 
28 10 Unid. SWITCH 24 Portas 10/100/1000MBPS R$ 550,00 R$ 5.500,00 

29 10 Unid. 
Caixa de som com canais 2.0, com conexão USB 
2.0 e voltagem: 110V; Potência igual ou acima de 
1W RMS e saída para fone de ouvido P2. 

R$ 37,81 R$ 378,10 

30 5 Unid. 
Mídia DVD-R: de 4.7gb; Tempo de gravação de120 
min.; com velocidade de gravação de 1x-6x e pote 
com pino contendo 50 mídia. 

R$ 63,00 R$ 315,00 

31 20 Unid. 

Cartão de Memória: Cartão de Memória 32GB micro 
SD com adaptador para cartão SD; classe igual ou 
superior a 4; com velocidade de leitura igual ou 
superior a 6MB/s e de gravação com taxa igual ou 
maior que 1,5MB/s. 

R$ 58,50 R$ 1.170,00 

32 30 Unid. 

Cartão de Memória: Cartão de Memória 256.GB 
micro SD com adaptador para cartão SD; classe 
igual ou superior a 10; com velocidade de leitura 
igual ou superior a 6MB/s e de gravação com taxa 
igual ou maior que 1,5MB/s. 

R$ 680,00 R$ 20.400,00 

33 20 Unid. 

Pen drive Tipo I: com capacidade de 
armazenamento de 64GB. Interface USB 2.0 e 
compatível com os sistemas: Mac OSX, microsoft 
windows XP/7/Vista/8/10 e LINUX. 

R$ 72,00 R$ 1.440,00 

34 30 Unid. 
Unidade de disco: HD interno com capacidade de 
armazenamento de 1TB, 7.200RPM Interface: 
SATAII 6 Gb/s, cache de pelo menos 64MB 

R$ 309,90 R$ 9.297,00 

35 30 Unid. 
Unidade de disco: HD interno com capacidade de 
armazenamento de 2TB, 7.200RPM Interface: 
SATAII 3 Gb/s, cache de pelo menos 32MB. 

R$ 546,50 R$ 16.395,00 

36 10 Unid. 

HD Externo Tipo I: com armazenamento portátil com 
capacidade de 500Gb. Interface USB 3.0, com 
funcionalidade de cópia de segurança, formato 2,5 
polegadas, utilitário nativo para proteção dos dados 
com encriptação, velocidade de rotação 5.400 rpm. 
Alimentação através da porta USB. Compatível com 
os sistemas: Mac OSX, microsoft windows 
XP/7/Vista/8/10 e LINUX. 

R$ 388,80 R$ 3.888,00 

37 10 Unid. 

HD Externo Tipo II: com capacidade de 
armazenamento para 1TB. Interface USB 3.0, com 
funcionalidade de cópia de segurança, formato 2,5 
polegadas, utilitário nativo para proteção dos dados 
com encriptação, velocidade de rotação 5.400 rpm. 
Alimentação através da porta USB. Compatível com 
os sistemas: Mac OSX, microsoft windows 
XP/7/Vista/8/10 e LINUX. 

R$ 403,00 R$ 4.030,00 

38 30 Unid. SSD Formato: 2,5 pol.; Interface: SATA Rev. 3.0 R$ 497,35 R$ 14.920,50 
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(6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA 
Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidade: 240GB; NAND: TLC; 
Performance de referência: Até 500MB/s para leitura 
e 350MB/s para gravação. 

39 5 Unid. 

Gravador de DVD externo: do tipo bandeja e com 
cabo conexão USB 2.0. Compatível com os formatos 
de DVD (NTSC e PAL), Áudio CD, CD-R, MP3, CD-
RW, DVD-R (Modo Vídeo), DVD-RW (Modo Vídeo), 
DVD+R (Double), DVD+R, DVD+RW, DVD-RW 
(Modo VR), VCD/SVCD, WMA, DivX, JPEG, XviD, 
DVD-RAM, Dual Disc (DVD-CD). Gravação nos 
formatos DVD-R (Modo Vídeo), DVD-RW (Modo VR 
/ Modo Vídeo), DVD+R (Modo Vídeo), DVD+RW 
(Modo +VR), DVD+R (Double), DVD-RAM. Disco 
rígido interno com suporte a gravação de conteúdo 
na memória. Entrada de Vídeo Composto e áudio 
analógico RCA. Saída de vídeo composto, 
componente, Super Vídeo e HDMI; saída de áudio 
analógico, óptica. Com cabos de vídeo composto, 
cabo HDMI e manual inclusos. 

R$ 211,12 R$ 1.055,60 

40 15 Unid. 
Gabinete: Micro-ATX; Com 2 baias expostas de 
5.25, 1 baia de 3.5" para leitor de cartão, 2x USB 
2.0, 1x MIC x e 1x Áudio. Sem fonte de energia. 

R$ 610,00 R$ 9.150,00 

41 30 Unid. 

Fonte de alimentação: Com potência de 300W Real 
e cooler de 8cm; Entrada AC de 115/230V, 60Hz e 
com conectores: 1x Conector MB ATX (24 pinos), 1x 
Conector ATX 12V (4 pinos), 1x Conector IDE e 2x 
Conector SATA. 

R$ 149,48 R$ 4.484,40 

42 20 Unid. 

Fonte de alimentação: Com potência de 500W Real 
e 2x Coolers sendo 1 vertical de 80mm e 1 
horizontal de 90mm; Entrada AC de 115/230V, 60Hz 
e com conectores: 1x de 24 pinos, 2x de 4 pinos, 1x 
de 6+2 pinos, 4x SATA e 1x de 4 pinos P4+P4. 

R$ 266,33 R$ 5.326,60 

43 15 Unid. 

Placa Mãe com processador compativel: Placa 
Mãe:V3 Ddr4 M.2 Nvme Hdmi Lga1200,  1x slot PCI 
Express x16, rodando a x16,  1x slot PCI Express x1 
Processador: 2.90GHz, (4.30GHz Turbo), 6-Cores 
12-Threads, LGA 1200, BX8070110400, Video 
Integrado: Gráficos UHD Intel® 630 

R$ 819,63 R$ 12.294,45 

44 20 Unid. Memória RAM: DDR4 8GB, taxa de transmissão 
21300 MB/s, velocidade 2666 MHz, para desktop. R$ 598,50 R$ 11.970,00 

45 5 Unid. Memória RAM: DDR4 8GB, taxa de transmissão 
17000 MB/s, velocidade 2133 MHz, para notebook. R$ 339,45 R$ 1.697,25 

46 20 Unid. Memória RAM: DDR3 8GB, taxa de transmissão 
10600 MB/s, velocidade 13333 MHz, para desktop. R$ 309,00 R$ 6.180,00 

47 5 Unid. Memória RAM: DDR3 8GB, taxa de transmissão 
12800 MB/s, velocidade 1600 MHz, para notebook. R$ 288,18 R$ 1.440,90 

48 15 Unid. 

Placa de vídeo: De 6Gb GDDR6 com interface de 
256 bits e Clock do GPU 1365 MHz; Com entrada 
PCI Express 3.0. API 3D DirectX 11, OpenGL 3.1; 
Com portas: 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0B, 1x 
DVI, 1x USB 

R$ 4.000,00 R$ 60.000,00 

49 10 Unid. Placa de rede: Com entrada PCI 2.1/2.1, 32bits. R$ 200,00 R$ 2.000,00 
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Com controle de fluxo em IEEE 802.3x Full-Duplex; 
Com padrões: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 
802.1q, 802.1p; Com 1x porta RJ45 
(10/100/1000Mbps). 

50 10 Unid. 

Placa de rede: Para rede sem fio, com entrada PCI 
32bits e recepção para 2x antenas Onni direcionais; 
Com padrões de rede: IEEE 802.11n (taxa de sinal 
até 300Mbps), IEEE 802.11g (taxa de sinal até 
54Mbps) e IEEE 802.11b (taxa de sinal até 11Mbps). 

R$ 95,00 R$ 950,00 

51 10 Unid. 

Patch panel padrão 19, categoria ansi/tia/eia-568-
b.21, módulo 1, portas 24, tipo portas rj 45 femea na 
parte frontal, tipo idc especifico p/ condutores 22 a 
26 awg, características adicionais idc p/ condutores 
de 1,27 mm, aplicação rede de informática. AMP 
primeira linha pu similar 

R$ 130,50 R$ 1.305,00 

52 500 Unid. 
Conector para cabo de par trançado, tipo macho, 
modelo RJ 45, categoria 5E, aplicação cabo utp 4 
pares. AMP ou similar 

R$ 0,49 R$ 245,00 

53 50 Unid. 

Caixa tomada, comprimento 70mm, largura 25mm, 
altura 60mm, características adicionais: fêmea, 
completa, com dois parafusos, aplicação em 
computadores, material pvc, referência modelo RJ 
45, quantidade tomadas saída 2, posição relativa 
sobrepor, anti-poeira. 

R$ 50,00 R$ 2.500,00 

54 50 Unid. 

Tomada, modelo RJ 45, tipo fêmea, formato corpo 
quadrado. Características adicionais categoria 5e ou 
6 c/ capa traseira, normas técnicas t568a/b, 
aplicação telefone e computador, material plástico, 
altura 19,6, largura 14,6, comprimento 28. AMP ou 
similar 

R$ 14,14 R$ 707,00 

55 60 Unid. 
Porca, material metal, tipo gaiola, características 
adicionais com parafuso m5, dimensões externas 1 
x 1, espessura 8 

R$ 3,30 R$ 198,00 

56 300 Unid. Abraçadeira confeccionada em material de nylon 35 
cm, incolor. R$ 30,00 R$ 9.000,00 

57 300 Unid. Abraçadeira confeccionada em material de nylon 20 
cm, incolor. R$ 0,20 R$ 60,00 

58 10 Unid. 
Cordão óptico duplo para manobra em DIO com 2,5 
metros de comprimento de terminação SC/PC e 
LC/PC 

R$ 75,00 R$ 750,00 

59 10 Unid. 
Cordão óptico duplo para manobra em DIO com 2,5 
metros de comprimento de terminação SC/PC e 
SC/PC 

R$ 106,38 R$ 1.063,80 

60 10 Unid. 

Estante rack, padrão 19' x 24u x 570mm, estrutura 
aço, portas laterais e traseira removíveis, porta 
frontal com chave, visor em agrilico, ventiladores e 
cor bege 

R$ 1.500,00 R$ 15.000,00 

61 30 Unid. Unidade de disco: HD interno 1TB PurpleSata R$ 326,73 R$ 9.801,90 
62 150 Unid. Organizador de Cabos MD9 3/4 Preto 1,5M 3331 R$ 10,07 R$ 1.510,50 

63 10 Unid. 

Cabo rede computador, material revestimento pvc - 
cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola 
condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares 
padrão tia 568b cat.5e, cor azul, padrão cabeamento 

R$ 28,00 R$ 280,00 
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utp extra flexível, características adicionais cabo 
montado (patch cable) conector rj45 macho, 
comprimento cabo 1,5metros, aplicação rede de 
informática. 

64 10 Unid. 

Cabo rede computador, material revestimento pvc - 
cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola 
condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares 
padrão tia 568b cat.5e, cor azul, padrão cabeamento 
utp extra flexível, características adicionais cabo 
montado (patch cable) conector rj45 macho, 
comprimento cabo 2,5metros, aplicação rede de 
informática. 

R$ 35,00 R$ 350,00 

65 10 Unid. 

Cabo rede computador, material revestimento pvc - 
cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola 
condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares 
padrão tia 568b cat.5e, cor vermelho, padrão 
cabeamento utp extra flexível, características 
adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 
macho, comprimento cabo 1,5metros, aplicação 
rede de informática. 

R$ 32,45 R$ 324,50 

66 10 Unid. 

Cabo rede computador, material revestimento pvc - 
cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola 
condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares 
padrão tia 568b cat.5e, cor vermelho, padrão 
cabeamento utp extra flexível, características 
adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 
macho, comprimento cabo 2,5metros, aplicação 
rede de informática. 

R$ 20,00 R$ 200,00 

67 10 Unid. 

Cabo rede computador, material revestimento pvc - 
cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola 
condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares 
padrão tia 568b cat.6, cor azul, padrão cabeamento 
utp extra flexível, características adicionais cabo 
montado (patch cable) conector rj45 macho, 
comprimento cabo 1,5metros, aplicação rede de 
informática. 

R$ 20,89 R$ 208,90 

68 10 Unid. 

Cabo rede computador, material revestimento pvc - 
cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola 
condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares 
padrão tia 568b cat.6, cor azul, padrão cabeamento 
utp extra flexível, características adicionais cabo 
montado (patch cable) conector rj45 macho, 
comprimento cabo 2,5metros, aplicação rede de 
informática. 

R$ 20,46 R$ 204,60 

69 10 Unid. 

Cabo rede computador, material revestimento pvc - 
cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola 
condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares 
padrão tia 568b cat.6, cor vermelho, padrão 
cabeamento utp extra flexível, características 
adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 
macho, comprimento cabo 1,5metros, aplicação 
rede de informática. 

R$ 12,00 R$ 120,00 

70 10 Unid. Cabo rede computador, material revestimento pvc - R$ 30,94 R$ 309,40 
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cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola 
condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares 
padrão tia 568b cat.6, cor vermelho, padrão 
cabeamento utp extra flexível, características 
adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 
macho, comprimento cabo 2,5metros, aplicação 
rede de informática. 

71 20 Unid. 

Cabo rede computador, material revestimento pvc - 
cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola 
condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares 
padrão tia 568b cat.5e, padrão cabeamento utp 
extra flexível, conector rj45 macho, comprimento 
cabo 305 metros, aplicação rede de informática. 

R$ 320,18 R$ 6.403,60 

72 5 Unid. 

Cabo rede computador, material revestimento pvc - 
cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola 
condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares 
padrão tia 568b cat.6, padrão cabeamento utp extra 
flexível, conector rj45 macho, comprimento cabo 305 
metros, aplicação rede de informática. 

R$ 1.124,43 R$ 5.622,15 

73 30 Unid. 
Abraçadeira, material velcro, tipo dupla face, 
comprimento total 3, largura 2, aplicação 
cabeamento rede cor preto ou azul. 

R$ 17,00 R$ 510,00 

74 10 Unid. Caneta Laser Power Point Controle Sem Fio 
Apresentador Slide R$ 119,95 R$ 1.199,50 

75 10 Unid. Limpa Contato 300ml R$ 18,90 R$ 189,00 
76 10 Unid. Pasta térmica R$ 33,00 R$ 330,00 
77 10 Unid. Desingripante R$ 12,00 R$ 120,00 
78 100 Unid. Conector 101 E conector Linear 101 E, com gel R$ 14,20 R$ 1.420,00 
79 100 Unid. Conector Cristal Macho RJ11 Cat5e 6x4 R$ 1,33 R$ 133,00 
80 30 Unid. Módulo de tomada Telefone RJ11 2 fios R$ 13,42 R$ 402,60 

81 5 Unid. 

Passa Fio Profissional Guia de Aço Isolado Com 
Carretel 50mts; Fita: Produzida em Aço liga nas 
dimensões de 3,0 x 1,5mm; Isolamento: Nylon de 
alta flexibilidade de 6mm 

R$ 27,89 R$ 139,45 

82 5 Unid. 
Passa Fio com alma de aço revestido em Nylon 
Modelo: 25m; Diâmetro do passa fio: 4mm; Peso 
Aproximado: 450g; Cor: Laranja; PFL0025 

R$ 48,00 R$ 240,00 

83 10 Unid. Cabo Cci (0,40mm) 2 Pares - Rolo Com 100 Metros R$ 95,25 R$ 952,50 

84 3 Unid. 
Fio Telefone Externo Preto Fe 100 200m Rolo 
Designação: FE AA 100; Condutor (MM):1,00; PVC 
ou PE.; Nº de Condutores: 02. 

R$ 200,00 R$ 600,00 

85 10 Unid. 
Rack 19" Para Parede 6U x 470mm Com Porta 
Frontal Acrílica; Mini Rack 19"; Alturas: 6U; 
Profundidades: 470 mm; Porta Frontal: Com Acrílico 

R$ 701,79 R$ 7.017,90 

86 5 Unid. Data show – full hd 4500 lumens -1920x1080 usb 
hdmi  R$ 9.957,99 R$ 49.789,95 

87 3 Unid. 

Caixa De Som  300w Rms C/ Microfone Autonomia 
de bateria de 6h, bateria recarregável, com 
microfone, controle remoto, 300w RMS de potência, 
Subwoofer Tweeter, Alto falante ativo, configuração 
de canais 2.1, função karaoke, radio, bluetooth. 

R$ 774,78 R$ 2.324,34 

88 50 Unid. Aparelho telefonico com fio; Funções: identificação 
de chamadas; modo mãos livres; indicador de data e R$ 96,41 R$ 4.820,50 
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hora; botão flash; função de rediscado; controle de 
volume do auscultador; Com modo silencioso  

89 100 Unid. Fusível De Vidro Pequeno 5 x 20 10a 250v 
Estabilizador R$ 36,36 R$ 3.636,00 

90 30 Unid. Adaptador Pino Universal Tomada Benjamim T R$ 6,00 R$ 180,00 

91 5 Unid. Extensão Elétrica 5 Metros Tripolar; Quantidade de 
tomadas 3; Comprimento do cabo 5 m R$ 50,00 R$ 250,00 

92 5 Unid. Extensão Elétrica 20 Metros Tripolar; Quantidade de 
tomadas 3; Comprimento do cabo 20 m R$ 200,00 R$ 1.000,00 

93 5 Unid. Anilha Para Identificação De Cabos De 0 A 9 
Colorida C/100pç R$ 38,95 R$ 194,75 

94 5 Unid. 

Cinto de segurança para eletricista, fabricado em 
couro reforçado, com talabarte. Com encaixe para 
ferramentas, fivela de aço e duas argolas para 
talabarte 

R$ 265,97 R$ 1.329,85 

95 5 Unid. Chave combinada nº 14, fabricado em aço cromo 
vanádio. Acabamento niquelado e cromado.  R$ 18,17 R$ 90,85 

96 5 Unid. Chave combinada nº 17, fabricado em aço cromo 
vanádio. Acabamento niquelado e cromado.  R$ 22,11 R$ 110,55 

97 5 Unid. Chave combinada nº 19, fabricado em aço cromo 
vanádio. Acabamento niquelado e cromado. R$ 23,44 R$ 117,20 

98 5 Unid. Chave combinada nº 22, fabricado em aço cromo 
vanádio. Acabamento niquelado e cromado.  R$ 79,30 R$ 396,50 

99 5 Unid. Chave combinada nº 24, fabricado em aço cromo 
vanádio. Acabamento niquelado e cromado.  R$ 50,70 R$ 253,50 

100 5 Unid. 

Jogo de chave combinada (estria e boca) de 6 a 22 
mm - fabricado em aço cromo vanádio. Acabamento 
niquelado e cromado. Boca e estria drive com 
mesma medida. Inclinação em relação ao corpo: 
boca 15° e unit drive 10°. Jogo com 17 peças, 
sendo: 6 mm a 22mm.  

R$ 347,00 R$ 1.735,00 

101 5 Unid. Chave de boca 9 16 x 1 2 em cromo vanadio, 
acabamento niquelado. R$ 15,00 R$ 75,00 

102 5 Unid. 

Jogo de chaves de fenda e fenda cruzada (Philips) 
com 10 peças: 6 chaves de fenda e 4 chaves de 
fenda cruzada (Philips). Material da haste: aço 
cromo vanádio. Cabo ergonômico ereforçado. Com 
ponta magnética e fosfatizada. Tamanhos: 06 
chaves de fenda: 3 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5.5 x 125 
mm; 6.5 x 150 mm; 8 x 175 mm; 6.5 x 38 mm. 04 
chaves Phillips: PH3 x 150 mm, PH2 x 100 mm, PH1 
x 80 mm, PH2 x 38 mm.  

R$ 81,00 R$ 405,00 

103 5 Unid. 

Jogo de chaves de fenda e fenda cruzada (Philips) 
isolada, 6 peças, com ponta magnética e 
fosfatizada. Material: aço cromo vanádio. Tamanho 
das pontas: 3 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 
6,5 x 150 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm. 
Aplicação: para trabalhos com eletricidade em baixa 
tensão em até 1000 V.  

R$ 72,41 R$ 362,05 

104 5 Unid. 
Jogo de chaves Allen com 12 peças, em L. Material: 
aço cromo vanádio. Tamanhos: 5/32’’, 3/16’’, 7/32’’, 
1/4’’, 5/16’’, 3/8’’, 7/16’’, 1/2’’, 9/16’’, 5/8’’, 3/4’’ e 7/8’’. 

R$ 102,62 R$ 513,10 

105 5 Unid. Chave de teste com ponta de fenda 3 x 1/8’’. Cabo R$ 14,79 R$ 73,95 
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plástico transparente. 110 V/ 220 V. 

106 5 Unid. 
Jogo de chaves Torx com 9 peças, em L. Material: 
aço cromo vanádio. Tamanhos: T7; T8; T9; T10; 
T15; T20; T25; T30; T40.  

R$ 28,44 R$ 142,20 

107 5 Unid. 

Alicate universal 8" para eletricista fabricado em 
chromevanadium, cabo antideslizante com abas de 
pelo menos 15mm de altura para evitar contato das 
mãos com metal, cabo isolado de acordo com a 
NBR 9699, 1000v, DIN 5244, de acordo com nr-10, 
com capacidade de corte para arame mole de 0,30, 
UND capacidade de corte de arame duro 0,20, 
espessura de 14mm, largura de 27,5mm, 
comprimento 213mm, peso em torno de 452g. UN 8 
91 Alicate corte diagonal 6" cabo emborrachado - 
fabricado em chromevanadium 31crv3, fresta de 
corte com ajuste preciso, temperadas por indução 
no corte, cabo antideslizante com abas protetoras de 
pelo menos 15mm para proteger as mãos, isolação 
até 1.000v de acordo com NR 10, NBR 9699, DIN 
5749. 

R$ 33,30 R$ 166,50 

108 5 Unid. 

Nível de mão em alumínio (03 bolhas) 400 mm - 
Tipo: Manual - Nível com perfil reforçado em Viga "I" 
Estrutura de alumínio com detalhes em plástico ABS 
Sistema de amortecimento para pequenos impactos 
Contém 3 bolhas, sendo 01 de prumo, 01 de nível e 
01 de 45° Comprimento: 400mm (16") Projetado 
para trabalhos de construção civil e uso geral. 

R$ 39,80 R$ 199,00 

109 5 Unid. 

Martelete combinado perfurador rompedor multiuso. 
Martelete perfurador e rompedor com 3 modos de 
utilização, sendo perfuração com ou sem impacto e 
impacto (pequenas remoções). Bloqueio de 
percussão para perfurar aço e madeira. Mandril de 
encaixe rápido e encaixe para os acessórios de fácil 
substituição. Revestimento Soft Grip na 
empunhadeira principal e auxiliar, permitindo 
trabalho fácil e de menor fadiga ao operador. 
Embreagem de segurança contra sobrecarga. Porta-
escovas rotativo (para a mesma força na rotação à 
direita e à esquerda). Características técnicas: - 
Martelete Perfurador Rompedor Professional; - 
Potência mínima 800 W; - Rotação sem carga 
mínima 0 – 1100/min (rpm); - 100% rolamentada; - 
Impacto 0 – 4.100/min (Golpes); - Força de impacto 
mínima: 3,5 J; - Capacidade de perfuração mínima: 
concreto 32 mm (1 –¼’’), metal 13 mm (½’’), madeira 
40 mm (1 – 9/16’’); - Alimentação: 220 V; - 
Acompanham Maleta para transporte, Punho 
completo, limitador de profundidade, empunhadeira 
auxiliar, 5 brocas, adaptador, talhadeira, ponteira.  

R$ 963,24 R$ 4.816,20 

110 5 Unid. 

Furadeira e parafusadeira 3/8’’ (10 mm). Torque 15 
Nm. Velocidade variável e reversível (0-900 rpm). 
Capacidade de perfuração: 1/16’’ - 5/8’’ (1 mm – 15 
mm). Mandril de encaixe rápido. Controle de torque 

R$ 480,00 R$ 2.400,00 
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de 24 posições. Alimentação: bateria, 12 V. 
Acompanha maleta. Carregador bivolt.  

111 5 Unid. 

Furadeira de impacto ½’’. Com embreagem de 
segurança. Capacidade de perfuração até 20 mm 
em concreto. Potência mínima 700 W. Com duas 
empunhaduras: a principal e uma auxiliar para 
perfurações em diâmetros maiores. 48.500 impactos 
por minuto. Rotação sem carga: de 0 a 3250 min-1 . 
Mandril de ½’’ – 13 mm. Capacidade de perfuração: 
Concreto 20 mm - Aço 12 mm - Madeira 25 mm. 
Tensão: 127 V. 

R$ 415,70 R$ 2.078,50 

112 5 Unid. 

Furadeira de impacto 5/8’’. Com embreagem de 
segurança. Capacidade de perfuração até 30 mm 
em concreto. Potência mínima 900 W. Com 
comutador para troca de rotação ou impacto em 
uma só peça. Com interruptor bipolar com trava, 
para utilização em trabalhos contínuos. Com duas 
empunhaduras: a principal e uma auxiliar para 
perfurações em diâmetros maiores. De 6.000 a 
13.600 impactos por minuto. Rotação sem carga: de 
645 a 1.400 min-1 . Mandril de 5/8’’ – 16 mm. 
Capacidade de perfuração: Concreto 30 mm - Aço 
16 mm - Madeira 50 mm. Tensão: 127 V.  

R$ 1.709,57 R$ 8.547,85 

113 5 Unid. 

Escada dobrável em alumínio 07 degraus com altura 
máxima de 215 cm, distancia entre os degraus de 
22cm, pés antiaderentes, com trava de segurança 
em nylon, que suporta peso de 150 kg 

R$ 267,21 R$ 1.336,05 

114 5 Unid. 

Escada extensível fabricada em fibra de vidro. 
Características: 12 degraus com a escada fechada e 
20 degraus com a escada aberta; altura da escada 
fechada: 3,60 m; altura da escada aberta: 6,00 m; 
peso máximo suportado: 120 kg; pés e degraus 
antiderrapantes. 

R$ 340,00 R$ 1.700,00 

115 5 Unid. 
Escada dobrável de 05 (cinco) degraus em alumínio. 
Com patamar emborrachado/antiderrapante e calço 
de alumínio 

R$ 249,27 R$ 1.246,35 

116 5 Unid. 

Alicate com voltímetro e amperímetro digital com 
medições de no mínimo: Corrente até 1.000A 
(CA/CC), Tensão até. 750 V (CA) E 1.000V (CC), 
com certificado de aferição anual 

R$ 300,00 R$ 1.500,00 

117 5 Unid. 
Alicate de bico chato em aço cromo vanádio, 
isolamento para 1.000 VCA, 6 POL, de acordo com 
NBR 9699 E NR10 

R$ 29,29 R$ 146,45 

118 5 Unid. alicate de corte diagonal, em aço Cromo Vanádio, 
Cabo revestido, 7 POL R$ 41,00 R$ 205,00 

119 5 Unid. 
Alicate de corte diagonal, em aço cromo vanádio, 
isolamento para 1.000 VCA, 6 POL, de acordo com 
NBR 9699 E NR10 

R$ 25,99 R$ 129,95 

120 5 Unid. 
Alicate de pressão, mordente reto, em aço cromo 
vanádio, abertura regulável, alavanca para 
destravar, acabamento cromado, 10 POL 

R$ 39,99 R$ 199,95 

121 5 Unid. Alicate desencapador de fios, em aço cromo 
vanádio, isolamento para 1.000 VCA, 7 POL, de R$ 178,13 R$ 890,65 
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acordo com NBR 9699 E NR10 

122 5 Unid. 
Alicate meia cana, bico longo reto, em aço cromo 
vanádio, isolamento para 1.000 VCA, 8 Polegadas, 
de acordo com NBR 9699 E NR10 

R$ 68,14 R$ 340,70 

123 5 Unid. 
Alicate para crimpar, conector modular do tipo RJ-45 
macho, com lâminas em aço inoxidável, cabos 
revestidos 

R$ 100,00 R$ 500,00 

124 5 Unid. 
Alicate universal, em aço cromo vanádio, isolamento 
para 1.000 VCA, 8 Polegadas, de acordo com NBR 
9699 E NR10 

R$ 37,80 R$ 189,00 

125 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 1,5 MM R$ 3,59 R$ 17,95 

126 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 1/16" R$ 5,31 R$ 26,55 

127 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 1/2" R$ 2,37 R$ 11,85 

128 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 1/4" R$ 8,08 R$ 40,40 

129 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 1/8" R$ 4,72 R$ 23,60 

130 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 10 MM R$ 7,65 R$ 38,25 

131 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 2 MM R$ 3,35 R$ 16,75 

132 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 2,5 MM R$ 2,74 R$ 13,70 

133 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 3,5 MM R$ 2,93 R$ 14,65 

134 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 3/16" R$ 7,85 R$ 39,25 

135 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 3/8" R$ 13,10 R$ 65,50 

136 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 4 MM R$ 6,03 R$ 30,15 

137 5 Unid. Broca de aço rápido,helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 4,5 MM R$ 4,90 R$ 24,50 

138 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 5 MM R$ 3,44 R$ 17,20 

139 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 5,5 MM R$ 5,64 R$ 28,20 

140 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 5/16" R$ 10,00 R$ 50,00 

141 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 6 MM R$ 6,37 R$ 31,85 

142 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 7/16" R$ 9,46 R$ 47,30 

143 5 Unid. Broca de aço rápido, helicoidal, com haste cilíndrica, 
diâmetro de 8 MM R$ 8,85 R$ 44,25 

144 5 Unid. Broca em aço para madeira, três pontas, helicoidal, 
haste cilíndrica, diâmetro de 10 MM R$ 7,00 R$ 35,00 

145 5 Unid. Broca em aço para madeira, três pontas, helicoidal, 
haste cilíndrica, diâmetro de 12 MM R$ 16,60 R$ 83,00 
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146 5 Unid. Broca em aço para madeira, três pontas, helicoidal, 
haste cilíndrica, diâmetro de 5 MM R$ 4,34 R$ 21,70 

147 5 Unid. Broca em aço para madeira, três pontas, helicoidal, 
haste cilíndrica, diâmetro de 6 MM R$ 5,81 R$ 29,05 

148 5 Unid. Broca em aço para madeira, três pontas, helicoidal, 
haste cilíndrica, diâmetro de 7 MM R$ 6,20 R$ 31,00 

149 5 Unid. Broca em aço para madeira, três pontas, helicoidal, 
haste cilíndrica, diâmetro de 8 MM R$ 6,69 R$ 33,45 

150 5 Unid. Broca em aço temperado para concreto, ponta com 
metal duro, comprimento 30 CM, diâmetro de 10 MM R$ 20,99 R$ 104,95 

151 5 Unid. Broca em aço temperado para concreto, ponta com 
metal duro, comprimento 30 CM, diâmetro de 8 MM R$ 12,55 R$ 62,75 

152 5 Unid. 
Broca metal duro, para colocação de dobradiças, 
tipo copo, diâmetro 35 MM, direita, haste 35x10 MM, 
comprimento 50 MM 

R$ 30,00 R$ 150,00 

153 5 Unid. Broca para concreto, corpo em aço temperado, 
ponta commetal duro, din 8039, diâmetro 10 MM R$ 20,99 R$ 104,95 

154 5 Unid. Broca para concreto, corpo em aço temperado, 
ponta com metal duro, din 8039, diâmetro 12 MM R$ 12,87 R$ 64,35 

155 5 Unid. Broca para concreto, corpo em aço temperado, 
ponta com metal duro, din 8039, diâmetro 13 MM R$ 15,30 R$ 76,50 

156 5 Unid. Broca para concreto, corpo em aço temperado, 
ponta com metal duro, din 8039, diâmetro 14 MM R$ 14,90 R$ 74,50 

157 5 Unid. Broca para concreto, corpo em aço temperado, 
ponta com metal duro, din 8039, diâmetro 16 MM R$ 22,00 R$ 110,00 

158 5 Unid. Broca para concreto, corpo em aço temperado, 
ponta com metal duro, din 8039, diâmetro 19 MM R$ 56,31 R$ 281,55 

159 5 Unid. Broca para concreto, corpo em aço temperado, 
ponta com metal duro, din 8039, diâmetro 5 MM R$ 6,07 R$ 30,35 

160 5 Unid. Broca para concreto, corpo em aço temperado, 
ponta com metal duro, din 8039, diâmetro 6 MM R$ 9,21 R$ 46,05 

161 5 Unid. Broca para concreto, corpo em aço temperado, 
ponta com metal duro, din 8039, diâmetro 8 MM R$ 9,50 R$ 47,50 

162 5 Unid. Serra copo em aço rápido 25 MM R$ 15,64 R$ 78,20 
163 5 Unid. Serra copo em aço rápido 32 MM R$ 19,59 R$ 97,95 
164 5 Unid. Serra copo em aço rápido 40 MM R$ 34,95 R$ 174,75 
165 5 Unid. Caixa de ferramentas de aço 20" R$ 150,00 R$ 750,00 

166 5 Unid. 
Torquês em aço carbono, 10 Polegadas, 
acabamento em pintura eletrostática, têmpera 
especial no gume do corte 

R$ 22,99 R$ 114,95 

167 5 Unid. Trena de fita metálica em aço temperado, com trava, 
comprimento 5 metros R$ 11,78 R$ 58,90 

168 5 Unid. Trena em fibra de vidro, comprimento 30 metros R$ 30,60 R$ 153,00 

169 5 Unid. 
Chave canhão, em aço cromo vanádio, isolamento 
para 1.000VCA, 10MM X 240MM, de acordo com 
NR 10 

R$ 16,89 R$ 84,45 

170 5 Unid. 
Chave canhão, em aço cromo vanádio, isolamento 
para 1.000VCA, 6MM X 240MM, de acordo com NR 
10 

R$ 23,78 R$ 118,90 

171 5 Unid. Chave canhão aço cromo vanádio, temperada 7 X 
125 MM, Cabo ergonômico R$ 16,50 R$ 82,50 

172 5 Unid. Chave canhão, em aço cromo vanádio, isolamento R$ 18,91 R$ 94,55 
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para 1.000VCA, 8MM X 240MM, de acordo com NR 
10 

173 5 Unid. Ferro de solda 127 VOLTS X 50 W R$ 80,84 R$ 404,20 

174 5 Unid. 

Kit Ferramenta p/ Fibra Óptica Ftth 32 Pçs - Ftth32 
1 Alicate Decapador de cabo de fibra FIS 
1 Alicate decapadorBetter 
1 Clivador (FiberCleaver) – digital de alta precisão 
FC-6S 
1 Medidor de Potência Optica AUA-70A4 
1 Identificador Visual de Falhas (caneta ótica) 5km 
1 Alicate Universal1 Alicate de Corte  
1 Alicate de Bico 
1 Trena 5 mt 
1 Estilete 
1 Chave de fenda 
1 Tesoura Kevlar 
2 Chave Allen 
1 Caixa com lenços de limpeza 
1 Cotonetes de algodão 

R$ 500,00 R$ 2.500,00 

175 5   Testador de cabos NS 468 R$ 41,75 R$ 208,75 

176 5   

Parafusadeira\furadeira imp ½ 
bateria:Características Técnicas 
- Bateria: 18V (1,5 Ah LI); 
- Torque Máximo: 54 Nm; 
- Torque Mínimo: 21 Nm; 
- Configurações de torque: 20+1; 
- Capacidade do mandril: 1/2" (13mm); 
- Nr de velocidades: 2; 
- N° de rotações (sem carga): 0-450/ 1.700 rpm; 
- Impactos por Minuto: 0 a 27.000 ipm; 
- Peso (com bateria): 1,6kg; 
- Capacidade de perfuração em Aço: 10mm; 
- Capacidade de perfuração em Madeira: 35mm; 
- Capacidade de perfuração em Concreto: 8mm; 
- Tempo de carga: 50 minutos; 
- Nr de células de íons de lítio: 5; 
- Composição/ Acabamento da ferramenta: 
Poliamida, Metal e Elastômero; 
- Acabamento/ Material do cabo: Borracha e Cobre 
(carregador); 
- Comprimento: 190mm; 
- Largura: 62mm; 
- Altura: 225mm; 
- Certificado: ISO 9001; 
- Referência do Fornecedor: 06019F83E1; 
Conteúdo da Embalagem: 
- Furadeira/Parafusadeira - 1 Baterias 1.5 Ah Li-ion; 
- 1 Carregador Bivolt AA1814CV; 
- 1 Maleta plástica; 
- 1 Kit de bits com 10 unidades (phillips, fenda, 
quadrado); 
- 1 Kit de brocas com 12 unidades sendo: 4 para 
madeira (4,5, 6 e 8 mm), 4 para metal (4,5, 6 e 8 

R$ 399,84 R$ 1.999,20 
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mm) e 4 para concreto (4,5, 6 e 8 mm); 

177 5   

Capacete Eletricista Nr 10 Isolante Elétrica Branco 
Epi 
Casco: rígido, leve, balanceado para um dia inteiro 
de uso confortável, injetado em uma única peça em 
polietileno de alta densidade, sem porosidade, não 
sendo condutor de corrente elétrica e com alta 
resistência dielétrica. Possuir fendas lateriais (Slot) 
para que sejam acoplados protetores faciais e 
auditivos. 

R$ 55,00 R$ 275,00 

178 5   

Martelo:27,0 mm 
Acabamento da cabeça do martelo: Polido 
Largura da cabeça do martelo:125,0 mm 
Comprimento total aproximado do martelo (cabeça + 
cabo):310,0 mm 
Material da cabeça do martelo: Aço forjado 
Material do cabo do martelo: Tubo metálico 
Material da empunhadura: Borracha termoplástica 

R$ 26,18 R$ 130,90 

179 5   

Compressor de ar para limpeza de Computadores e 
Notebooks; 
Voltagem 110 e 220V  
Funções: Soprar e Aspirar; 
Potência: 400w; 
Frequência: 50-60Hz; 
Rotação: 13500RPM; 
Volume de sopro: 2,3m³/min; 
Peso bruto: 1,7Kg; 
Uso: Comercial ou doméstico; 

R$ 692,58 R$ 3.462,90 

180 5   

Compressor de ar Voltagem 110V/220V 
Frequência 60 Hz 
Fase elétrica Monofásica 
Tipos de alimentação Elétrica 
Potência 0.3 hp 
Fluxo de ar 45 l/min 
Pressão máxima 2.8 bar 
É portátil Sim 
É mini Sim 
Tipo de sistema Membrana 
Com saída dupla Não 

R$ 690,88 R$ 3.454,40 

181 5   Placa de rede: Para rede sem fio, com entrada PCI 
32bits. R$ 95,00 R$ 475,00 

182 5   
Passa Fio Profissional Guia de Aço Isolado Com 
Carretel 50mts Fita 3,0 x 1,5mm; Isolamento: Nylon 
de alta flexibilidade de 6mm 

R$ 383,45 R$ 1.917,25 

VALOR TOTAL: R$ 513.202,39 
 

1.2 - O critério de julgamento adotado será o de Menor Preço Por Item, observadas as exigências contidas 
neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto. 
1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao 
beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
1.4 - Os produtos devem ser: 
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a) de alta qualidade, sem falhas ou quaisquer outras avarias; 
b) de excelente resistência, e de modo a proporcionar segurança ao usuário; 
c) entregues obedecendo rigorosamente às cláusulas do edital. 

1.4.1. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação 
vigente aplicada, serão rejeitados pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
1.5 A Administração rejeitará todo ou em parte, a entrega dos itens em desacordo com as especificações 
técnicas exigidas. 

2 – DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1 - A PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL/RJ é o órgão da Administração direta encarregado de atuar na 
prestação de serviços públicos na sua competência, trabalhando preventivamente e corretivamente para 
melhoria de vida da população.  
 

Os produtos que serão adquiridos por este processo licitatório, são imprescindíveis para atender as demandas 
da Prefeitura Municipal, bem como a melhoria de atendimento ao cidadão que necessita dos serviços ofertados 
pela referida prefeitura, bem como à otimização de processos governamentais voltados às boas práticas de 
gestão e governança. 
Promover ainda a atualização dos hardware das secretarias e setores em conformidade com as novas 
realidades tecnológicas, para assim, otimizar a infraestrutura básica de comunicação de dados, necessária para 
o bom e pleno funcionamento de todos os serviços de Tecnologia da Informação. 
Os produtos contidos neste termo de referência, além do caráter estratégico, também visam atender as 
necessidades da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação através da melhoria da qualidade da gestão, 
otimizando seus processos organizacionais e proporcionando melhores condições de trabalho para o servidor 
municipal. 
 

Os quantitativos a serem registrados foram estimados numa previsão de consumo pela unidade administrativa. 
Vale salientar ainda as vantagens de se utilizar o sistema de registro de preços: independe de previsão 
orçamentária, isso porque não há a obrigatoriedade da contratação, portanto não há necessidade de se 
demonstrar a existência do recurso, apenas quando da efetivação da compra. Esse procedimento de compra é 
adequado à imprevisibilidade de consumo, pois como não há a obrigatoriedade da contratação, a Administração 
poderá efetivar a contratação somente quando houver a necessidade. Propicia ainda a redução de volume de 
estoque, pois a Administração deve requisitar o objeto cujo preço foi registrado somente quando houver 
demanda, sem a necessidade de manter grandes estoques, estes ficarão a cargo do fornecedor, que deve estar 
preparado para realizar as entregas, sempre que a Administração requisitar. O fracionamento de despesa é 
evitado, pois o Registro de Preços exige que a Administração realize um planejamento para o período de 
vigência determinado. Proporciona a redução do número de licitações, como o período de vigência do Registro 
de Preços poderá ser de até 01 ano, possivelmente se realizará um processo licitatório por ano. As aquisições 
ficarão mais ágeis, pois a licitação já estará realizada, as condições de fornecimento estarão ajustadas, os 
preços e os respectivos fornecedores já estarão definidos, assim, a partir da necessidade a Administração 
somente solicitará a entrega do bem ou prestação do serviço e o fornecedor deverá realizar o fornecimento 
conforme condições anteriormente ajustadas, nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

 

3 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1 - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de materiais de consumo, nos termos da Lei n° 
10.520, de 2002.  
 

4 – MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
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4.1 - A solicitação de fornecimento será emitida pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
juntamente com outras informações que se fizerem necessárias. 
4.2 - O prazo para entrega dos produtos solicitados será de, no máximo, 15 (quinze) dias contados a partir do 
envio da nota de empenho, recibo e romaneio de entrega. A entrega dos produtos solicitados deverá ocorrer no 
horário de 09:00 ás 17:00 horas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação mediante a necessidade da Secretaria, no endereço abaixo: 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul – Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul - Rio de 
Janeiro.  
4.3 - Os produtos deverão ser entregues de acordo com os padrões de qualidade, acondicionamento, manuseio 
e transporte, respeitadas as quantidades solicitadas e observadas as regras específicas fixadas no presente 
Termo e no Contrato. 
4.4 - Caso algum dos itens não atenda a qualquer uma das especificações constantes do edital ou estejam fora 
dos padrões determinados, à unidade recebedora o devolverá para regularização no prazo máximo de 07 (sete) 
dias. O atraso na substituição do mesmo acarretará na suspensão do pagamento, além da aplicação das 
penalidades previstas. 
4.5 - Os produtos serão recebidos provisoriamente nos locais indicados para entrega e após verificação de 
conformidade e consequente aceitação, será considerado definitivo. Em casos específicos, a conferência da 
qualidade do produto, quantidade e embalagem, será avaliada junto ao entregador que deverá aguardar estas 
conferências até sua finalização. 
4.6 - A conferência junto ao entregador não afasta a responsabilidade da contratada quanto a defeitos, avarias e 
divergências nos produtos entregues. 
4.7 - As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com as guias de remessa devidamente assinadas na 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 

5 – DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 
 

5.1 - A despesa com a aquisição do objeto é estimada em R$ 513.202,39 (Quinhentos e treze mil duzentos e 
dois reais e trinta e nove centavos) conforme o orçamento estimativo disposto neste Termo de Referência. 
Os recursos para pagamento das despesas são oriundos do Orçamento Municipal conforme dotações 
orçamentárias:  
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 08 04.122.0004 2.041 3.3.90.30 501 - TM 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.30 500 - TM 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.30 704 - ROYALTIES 
02 08 04.122.0004 2.041 4.4.90.52 501 - TM 
02 06 04.122.0004 2.041 4.4.90.52 704 - ROYALTIES 

 

6 – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1 - Os bens serão recebidos: 
 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação 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 consequente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do recebimento provisório. 
 

6.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
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6.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações 
técnicas exigidas. 
6.4 - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 - A Contratada obriga-se a: 
 

a) Efetuar a entrega do objeto licitado em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Secretaria 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em estrita observância às especificações deste Termo, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia. O prazo para entrega dos equipamentos solicitados será de, no máximo, 
30 (trinta) dias contados a partir do envio da nota de empenho, recibo e romaneio de entrega. 
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, implicando na obrigação de, a critério da 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às 
suas expensas, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o objeto com avarias ou defeitos.  
c) Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
inerentes ao objeto da presente licitação. 
d) Comunicar à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 
horas que antecedem a data da entrega, quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como 
com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
f) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar quaisquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de 
referência ou na minuta do contrato. 
g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
taxas, fretes, embalagens, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia ou quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir na execução do objeto. 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 - A Contratante obriga-se a: 
 

a) Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário. 
b) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as 
especificações constantes no termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos. 
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por meio de servidor designado para 
tanto (fiscalizador). 
d) Notificar, por escrito, a empresa vencedora qualquer irregularidade constatada e/ou ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção. 
e) Efetuar o pagamento no prazo e condição previstos. 
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com o solicitado/autorizado. 
 

9 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

9.1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, 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 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 
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10.1 - A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor: Lucio Jorge Nunes Pureza Jorge - Matrícula 
nº E-2070, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 

a) Supervisionar a entrega dos itens; 
b) Notificar a empresa sobre a intenção da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em 

aplicar as sanções; 
c) Atestar as Notas Fiscais; 
d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 
 

10.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 
da execução do contrato. 
10.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
10.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou, defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

11 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação: 
 

a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
b) Apresentar documentação falsa; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Cometer fraude fiscal; 
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato. 
 

11.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
b) Multa: 
 

b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias; 
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a 
multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total 
do contrato. 
 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Paraíba do Sul/RJ pelo 
prazo de até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 
até cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 
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11.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
11.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do 
contrato decorrente desta licitação: 
 

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
 

11.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
11.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
11.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 
Ativa da União e cobrados judicialmente. 
11.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
11.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de Fornecedores. 
11.9 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
11.10 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital. 
 

12 – DA GARANTIA 
 

12.1 O material terá garantia de 12 (doze) meses, ou garantia do prazo estipulado pelo fabricante ou fornecedor, 
o que for maior,contra quaisquer espécies de defeitos, contados da data efetiva da entrega, devendo a 
Contratada, após a comunicação da Contratante, providenciar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, as 
devidas correções. 
12.2 O material terá garantia contra defeitos de fabricação. Aqueles que, eventualmente, apresentarem defeitos 
deverão ser substituídos por outros, a fim demanter os serviços em perfeitas condições de uso, sem qualquer 
ônus adicional para a Secretaria. 
 
Paraíba do Sul/RJ, 17 de agosto de 2022. 

 
 
 

_____________________________________________ 
Dayse Deborah Alexandra Neves 

PREFEITA MUNICIPAL 
 
 
 

_____________________________________________ 
João Paulo Cerqueira Pereira 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
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ANEXO 02 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º ____/2022__ 
 

EDITAL Nº 113/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 
PROCESSO Nº 2022/01/802 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 
 

Aos ________ dias do mês de ___________ do ano de 2022, na Secretaria de Compras e Licitações, 
localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, e, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão – Registro de Preços nº 090/2022, na Ata de julgamento de preços, homologada em 
____/___/____, a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, inscrita no CNPJ sob o número 
29.138.385/0001-30. Sediada na Rua Visconde de Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul/RJ, representada 
pela Sra. Dayse Deborah Alexandra Neves, brasileira, residente e domiciliada na Avenida Juvenir F. de 
Oliveira, nº 625, Parque Salutaris, em Paraíba do Sul/RJ, portadora da Carteira de Identidade nº 08750714-1 e 
do CPF nº 014.056,617-12, RESOLVE registrar os preços da empresa: ___________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº __.___.___/____-__, sediada na Rua __________________, nº ___, bairro _____________, na 
cidade de _______________, Estado de __________, representada pelo (a) Sr. (a) 
_____________________________, nacionalidade: ________, estado civil: _______ , profissão: 
_____________residente e domiciliado (a) na Rua _______________________________, nº ____, Bairro 
__________, na cidade de ___________________, Estado de ______________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _______ - _____/____ e do CPF nº ___.___.___-__, nas quantidades estimadas, de acordo com 
a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, 
e em conformidade com as disposições a seguir. 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1 A presente Ata tem por objeto as aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
1.2. O valor desta Ata de Registro de Preços é o seguinte: 
 

Item Quant Unid Descrição dos Materiais Valor 
Unitário  Valor Total  Marca 

 

VALOR TOTAL  R$ 
 

1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 
ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto; obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada 
ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, 
parágrafo 4º da lei 8.666/93. 
1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
recomposição somente no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 
 

1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no 
momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada 
(requerimento, planilha de custos e documentação de suporte). 

1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao 
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 
1.4.1. 
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1.6 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa 
beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras 
contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 1.566/2018 e demais normas em 
vigor e respectivas atualizações. 
1.7 Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de 
preços,deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
1.8 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
1.9 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não poderão 
exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
1.10 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
1.11 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
1.12 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e 
normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os 
seguintes documentos: 
 

a) Edital de Pregão ELETRÔNICO Nº 090/2022 e seus anexos; 
b) Proposta da(s) Licitante(s). 

 

3. VIGÊNCIA 
 

3.1 A presente Ata vigorará por 12 meses. 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

4.1 - A solicitação de fornecimento será emitida pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
juntamente com outras informações que se fizerem necessárias. 
4.2 - O prazo para entrega dos produtos solicitados será de, no máximo, 15 (quinze) dias contados a partir do 
envio da nota de empenho, recibo e romaneio de entrega. A entrega dos produtos solicitados deverá ocorrer no 
horário de 09:00 ás 17:00 horas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação mediante a necessidade da Secretaria, no endereço abaixo: 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul – Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul - Rio de 
Janeiro.  
4.3 - Os produtos deverão ser entregues de acordo com os padrões de qualidade, acondicionamento, manuseio 
e transporte, respeitadas as quantidades solicitadas e observadas as regras específicas fixadas no presente 
Termo e no Contrato. 
4.4 - Caso algum dos itens não atenda a qualquer uma das especificações constantes do edital ou estejam fora 
dos padrões determinados, à unidade recebedora o devolverá para regularização no prazo máximo de 07 (sete) 
dias. O atraso na substituição do mesmo acarretará na suspensão do pagamento, além da aplicação das 
penalidades previstas. 
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4.5 - Os produtos serão recebidos provisoriamente nos locais indicados para entrega e após verificação de 
conformidade e consequente aceitação, será considerado definitivo. Em casos específicos, a conferência da 
qualidade do produto, quantidade e embalagem, será avaliada junto ao entregador que deverá aguardar estas 
conferências até sua finalização. 
4.6 - A conferência junto ao entregador não afasta a responsabilidade da contratada quanto a defeitos, avarias e 
divergências nos produtos entregues. 
4.7 - As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com as guias de remessa devidamente assinadas na 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
4.8 A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor: Lucio Jorge Nunes Pureza Jorge - Matrícula nº 
E-2070, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 

a) Supervisionar a entrega dos itens; 
b) Notificar a empresa sobre a intenção da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em 

aplicar as sanções; 
c) Atestar as Notas Fiscais; 
d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 

 

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega, contados a partir do recebimento dos 
produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura, datada e assinada por responsável da secretaria; 
através de depósito na conta corrente da licitante vencedora ou diretamente através de quitação da Nota de 
Empenho na Diretoria de Finanças. 
5.2 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, os 
comprovantes de Regularidade relativos ao Sistema de Seguridade Social (FGTS e INSS). 
5.3 As despesas decorrentes de aquisição dos objetos desta licitação correrão à conta dos recursos 
especificados no orçamento do Município nas dotações na data dos respectivos empenhos: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 08 04.122.0004 2.041 3.3.90.30 501 - TM 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.30 500 - TM 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.30 704 - ROYALTIES 
02 08 04.122.0004 2.041 4.4.90.52 501 - TM 
02 06 04.122.0004 2.041 4.4.90.52 704 - ROYALTIES 

 

6. RESPONSABILIDADES 
 

6.1 A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta 
ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou à terceiros, independentemente da fiscalização 
exercida pelo Município. 
6.2 A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93. 
6.3 As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA. 
6.4 A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, cabendo-lhe 
verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que 
terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos. 
6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou 
prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de 
qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa. 
 

7. OBRIGAÇÕES: 
 

7.1 A Contratada obriga-se a: 
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a) Efetuar a entrega do objeto licitado em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Secretaria 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em estrita observância às especificações deste Termo, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia. O prazo para entrega dos equipamentos solicitados será de, no máximo, 
30 (trinta) dias contados a partir do envio da nota de empenho, recibo e romaneio de entrega. 
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, implicando na obrigação de, a critério da 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às 
suas expensas, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o objeto com avarias ou defeitos.  
c) Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
inerentes ao objeto da presente licitação. 
d) Comunicar à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 
horas que antecedem a data da entrega, quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como 
com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
f) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar quaisquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de 
referência ou na minuta do contrato. 
g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
taxas, fretes, embalagens, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia ou quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir na execução do objeto. 

 

7.2 Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a 
empresa deverá substituí-los sem qualquer ônus para o Município. 
7.3 A Contratante obriga-se a: 
 

a) Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário. 
b) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as 
especificações constantes no termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos. 
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por meio de servidor designado para 
tanto (fiscalizador). 
d) Notificar, por escrito, a empresa vencedora qualquer irregularidade constatada e/ou ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção. 
e) Efetuar o pagamento no prazo e condição previstos. 
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com o solicitado/autorizado 
 

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
 

8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) Empresa(s) nos casos a seguir especificados: 
 

a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata; 
b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os serviços decorrentes da 
Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços; 
e) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
f) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
 

8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na 
Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 
 

9. PENALIDADES 
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9.1 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata estará a empresa fornecedora 
sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência; 
b) Multa: 
 

1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de 
entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor 
estimado para a contratação da empresa; 
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a contratação, no caso de 
descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 
01 (um) acima citado; 
3- Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo 
período de até 05 (cinco) anos consecutivos. 
 

9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a empresa fornecedora da reparação de 
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da 
rescisão do pacto em apreço. 
9.3 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a fornecedora tiver 
direito,ou cobrados judicialmente. 
 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

10.1. A fornecedora não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto desta 
ata,salvo expressa autorização da Administração Municipal. 
10.2. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Paraíba do Sul -RJ, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul(RJ), em....................... . 
 
 
 
________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 
Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 
 
 
 
________________________________________ 
CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 

1) ___________________________________     2)   __________________________________ 
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ANEXO 03 
 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 090/2022 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica Nº 090/2022 

acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

 CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

ENDEREÇO e TELEFONE: 

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os itens de no mínimo 12 (doze) meses, a contar do 

recebimento definitivo do objeto pela Contratante.  

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 

sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 

deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA: 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 

DECISÃO. 
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ANEXO 04 
 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO 
BRASIL 
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 
Razão Social:  
Ramo de Atividade:  
Endereço:  
Complemento:   Bairro:  
Cidade:   UF:   
CEP:   CNPJ:  
Telefone Comercial:  Inscrição Estadual:  
Representante Legal:  RG:   
E-mail:   CPF:  
Telefone Celular:  
Whatsapp:  
Resp. Financeiro:  
E-mail Financeiro:  Telefone:  
E-mail para informativo de edital 
ME/EPP:    (   )  SIM     (   ) Não 
 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema 
de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em 
conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
I. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha 
a participar; 
II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de 
habilitação nas licitações em que for vencedor; 
III Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 
IV Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I 
V Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de 
taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações 
da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.  
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do 
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, 
mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou 
decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do 
Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas 
neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, 
devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 
 
Local e data: _________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR 
COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO 
CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).  
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ANEXO 4.1 
 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE 
LICITAÇÕES DO BRASILINDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

 
Razão Social do Licitante:  

CNPJ/CPF:  
Operadores 

1 Nome:  

 CPF:   Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp    

2 Nome:  

 CPF:  Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp  

3 Nome:  

 CPF:  Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp    
 
O Licitante reconhece que: 
 
I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de 

seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais 
danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 
IV O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por 
seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas 
ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de 
Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 
 
 
Local e data: __________________________________________________________________ 
 
 

 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO 05 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Processo nº 2022/01/802 
Contrato nº ____/2022-PMPS 

MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, ATRAVÉS 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO; FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO, E A 
EMPRESA  _______________________, NA FORMA ABAIXO: 
 

O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, sediado na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 
29.138.385/0001-30, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal 
de _____, Sr./Srª ____________, e a empresa __________________________, com sede na 
____________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ___________, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, ______________, R.G. nº 
__________ SSP/__, CPF nº __________, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO DE 
FORNECIMENTO, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2022/01/802, com fundamento na Lei 
Federal nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Federal nº 8.666/1993 e demais normas 
regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA–DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem por objeto as aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, 
destinados à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Item Quant Unid Descrição dos materiais Valor Unitário  Valor Total  

VALOR TOTAL: R$ 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 
2.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos 
adiante enumerados, colacionados ao processo Administrativo nº 2022/01/802 e que são partes integrantes 
deste instrumento, independente de transcrição: 
 

a) Termo de Referência; 
b) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2022; 
c) Ata de Registro de Preços Nº ___/2022; 
d) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento da licitação. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas: 

 

a) Constituição Federal de 1988; 
b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, bem como suas alterações posteriores; 
c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006 e alterações; 
d) Decreto Municipal nº 1.479, de 02 de janeiro de 2017 
e) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2022 e seus anexos; 
f) Decreto Federal nº 7.892/2013; 
g) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria; 

3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste e cláusulas 
contratuais. 
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3.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL ESTIMADO 
4.1. O valor total deste Contrato é de R$ ________ (____________). 
4.2. No valor acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
4.3. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência do presente Contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s) neste exercício de 2022: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 08 04.122.0004 2.041 3.3.90.30 501 - TM 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.30 500 - TM 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.30 704 - ROYALTIES 
02 08 04.122.0004 2.041 4.4.90.52 501 - TM 
02 06 04.122.0004 2.041 4.4.90.52 704 - ROYALTIES 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
6.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até __/__ 202_ 
condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial. 
6.2. O prazo de vigência expirará no final deste exercício, considerando o princípio da anualidade do orçamento 
previsto no art. 57, ‘caput’, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE ENTREGA 
7.1 - A solicitação de fornecimento será emitida pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
juntamente com outras informações que se fizerem necessárias. 
7.2 - O prazo para entrega dos produtos solicitados será de, no máximo, 15 (quinze) dias contados a partir do 
envio da nota de empenho, recibo e romaneio de entrega. A entrega dos produtos solicitados deverá ocorrer no 
horário de 09:00 ás 17:00 horas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação mediante a necessidade da Secretaria, no endereço abaixo: 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul – Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul - Rio de 
Janeiro.  
7.3 - Os produtos deverão ser entregues de acordo com os padrões de qualidade, acondicionamento, manuseio 
e transporte, respeitadas as quantidades solicitadas e observadas as regras específicas fixadas no presente 
Termo e no Contrato. 
7.4 - Caso algum dos itens não atenda a qualquer uma das especificações constantes do edital ou estejam fora 
dos padrões determinados, à unidade recebedora o devolverá para regularização no prazo máximo de 07 (sete) 
dias. O atraso na substituição do mesmo acarretará na suspensão do pagamento, além da aplicação das 
penalidades previstas. 
7.5 - Os produtos serão recebidos provisoriamente nos locais indicados para entrega e após verificação de 
conformidade e consequente aceitação, será considerado definitivo. Em casos específicos, a conferência da 
qualidade do produto, quantidade e embalagem, será avaliada junto ao entregador que deverá aguardar estas 
conferências até sua finalização. 
7.6 - A conferência junto ao entregador não afasta a responsabilidade da contratada quanto a defeitos, avarias e 
divergências nos produtos entregues. 
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7.7 - As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com as guias de remessa devidamente assinadas na 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO 
8.1. A CONTRATADA deverá fornecer o produto, observando os critérios de qualidade técnica, prazos, custos e 
demais indicativos previstos no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato, atentando-se, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor. 
8.2. A CONTRATADA deverá comunicar o CONTRATANTE a data de entrega do produto, com 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência, observado o prazo de entrega.  
8.3. A entrega deverá ser efetuada nos dias e horários de expediente, no local e endereço indicado na Ordem de 
Fornecimento. 
8.4. A CONTRATADA é responsável pelo descarregamento dos materiais no local determinado pela 
Administração. 
8.5. A CONTRATADA é responsável pelo transporte e entrega do produto no local acima indicado, os produtos 
deverão atender às especificações técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e 
estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante. 
8.6. Não será aceito produto que apresente avarias de qualquer natureza, vícios de quantidade ou de qualidade 
decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado. 
8.7. Não será aceito produto diferente das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta 
de Preços da CONTRATADA. 
8.8. A CONTRATADA será responsável pela entrega dos produtos e se obriga a suprir defeitos, ou outros vícios 
relativos ao objeto, além de responder por qualquer dano às instalações da CONTRATANTE, decorrente da 
execução de obrigação contratual.  
8.9. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, 
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito do produto fornecido e apresentar laudos 
que comprovem a integridade e segurança da embalagem, arcando com as despesas relativas a testes e 
análises de laboratório.  
 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
9.1. O recebimento dos produtos será efetuado e Fiscalizado pelo Servidor: Lucio Jorge Nunes Pureza Jorge - 
Matrícula nº E-2070, aplicando-se em interpretação extensiva o art. 15, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993: 
 

I. Recebimento Provisório: os materiais serão recebidos provisoriamente pela Fiscalização no ato da 
entrega, mediante Recibo, para efeito de verificação quanto à quantidade, qualidade e conformidade com 
as especificações constantes no Termo de Referência, na Proposta de Preços da CONTRATADA e na 
respectiva Ordem de Fornecimento, bem como atendimento das obrigações estipuladas neste Contrato 
Administrativo; 
II. Recebimento Definitivo: os materiais serão recebidos definitivamente após a verificação pela 
Fiscalização quanto à quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o cumprimento do 
prazo de entrega, mediante “ateste”, que deverá ser expedido no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, 
contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisório. 
 

9.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem a ético-profissional pela sua 
perfeita execução deste Contrato. 
9.3. O aceite/aprovação do produto pela Administração não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, 
especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidades com as especificações 
estabelecidas no presente Projeto Básico, verificadas, posteriormente, garantindo-se à Prefeitura Municipal de 
PARAÍBA DO SUL as faculdades previstas no art.18 da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do 
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Consumidor. 
9.4. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos 
produtos entregues. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RECUSA E SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO 
10.1. A CONTRATADA deverá substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, os produtos: 
 

a) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as 
especificações contidas no Termo de Referência, na Proposta de Preços da CONTRATADA e na 
respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, dentro 
do prazo de validade. 

 

10.2. Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as 
desconformidades, devendo o produto ser substituído pela CONTRATADA no prazo de até 07 (sete) dias, 
contados a partir do recebimento da Notificação. 
 

10.2.1. Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo determinado será considerada 
inexecução contratual e a CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, inclusive multa de mora. 

 

10.3. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as despesas de 
remoção e do transporte. 
10.4. O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo. 
10.5. No ato de recebimento do novo material, a Comissão realizará as verificações quanto aos critérios de 
qualidade técnica, prazos, custos e demais indicativos previstos no Termo de Referência, conforme Cláusula 
Nona deste Contrato. 
10.6. Caso a substituição do material recusado não ocorra no prazo determinado no item 10.2, a CONTRATADA 
ficará sujeita à aplicação de multa por atraso na entrega e demais sanções previstas neste Contrato e será 
considerada inexecução contratual. 
 

CLÁUSULA ONZE – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
11.1. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do produto (fabricante, produtor ou 
importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que o torne irrecuperável, impróprio ou inadequado à 
utilização a que se destina ou que lhe diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com 
as indicações constantes da embalagem/manual, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do 
Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990. 
 

CLÁUSULA DOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
12.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-
lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas 
cabíveis. 
 

CLÁUSULA TREZE – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1. Dentre outras atribuições decorrentes neste Contrato Administrativo e no respectivo Termo de Referência, 
a CONTRATADA se obriga a: 
 

a) Efetuar a entrega do objeto licitado em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Secretaria 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em estrita observância às especificações deste Termo, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
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tipo, procedência e prazo de garantia. O prazo para entrega dos produtos solicitados será de, no máximo, 30 
(trinta) dias contados a partir do envio da nota de empenho, recibo e romaneio de entrega 
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, implicando na obrigação de, a critério da 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às 
suas expensas, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o objeto com avarias ou defeitos.  
c) Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
inerentes ao objeto da presente licitação. 
d) Comunicar à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 
horas que antecedem a data da entrega, quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como 
com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
f) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar quaisquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de 
referência ou na minuta do contrato. 
g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
taxas, fretes, embalagens, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia ou quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir na execução do objeto. 
 

CLÁUSULA QUATORZE – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
14.1. O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, obriga-se a: 
 

a) Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário. 
b) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as 
especificações constantes no termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos. 
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por meio de servidor designado para 
tanto (fiscalizador). 
d) Notificar, por escrito, a empresa vencedora qualquer irregularidade constatada e/ou ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção. 
e) Efetuar o pagamento no prazo e condição previstos. 
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com o solicitado/autorizado. 
 

CLÁUSULA QUINZE – DO PAGAMENTO (ART.55, III) 
15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo contratado. 
15.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos 
serviços/produtos efetivamente executados/entregues. 
 

15.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o pagamento. Tal hipótese 
ensejará, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.  

 

15.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação do Município da despesa, como por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.  
15.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.  
15.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

15.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto 
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
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apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar.  

 

15.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a 
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX) I = (6/100) 365  
I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 
CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 
Federal nº 8.666/1993. 
16.2. Aplicando-se o disposto no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega ou 
substituição dos materiais de consumo sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de mora: 
 

a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos produtos 
entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos produtos 
reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o 
limite de 10% (dez por cento). 

 

16.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 
 

16.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na 
alínea “b”. 
16.5. Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório 
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 
16.6. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no 
Diário Oficial do Município, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de 
advertência e multa de mora. 
16.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da 
notificação, em conta bancária a ser informada pelo Contratante. 
16.8. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados 
diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE – DA RESCISÃO 
17.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal n° 8.666/1993. 
17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE 
adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 
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17.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 

17.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida 
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela 
execução do presente Contrato até a data da rescisão. 
17.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 
instrumento. 
 

CLÁUSULA DEZOITO – DA PUBLICAÇÃO 
18.1. O extrato deste Contrato será publicado pelo CONTRATANTE, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, 
da Lei Federal n° 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO 
19.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir 
toda e qualquer questão que derivar deste Contrato. 
 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir 
firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) 
testemunhas que também as subscrevem. 
 
Paraíba do Sul, __ de __________ de 2022. 
 
 
 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 
CONTRATANTE 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX 
Sócio da XXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________________ ___________________________________ 

CPF nº                                                                          CPF nº  
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ANEXO 06 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 

 

MODELO/DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 
Declaro, para os devidos fins, junto à Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, sob as penas da lei, que as informações 
abaixo sobre o fornecedor, CNPJ nº _ _____________________, são firmes e verdadeiras: 
 

01 – Na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a 
realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei; 
  
02 – Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados de Cadastros do Município de Paraíba do 
Sul/RJ, são verdadeiras e exprimem a atual situação do fornecedor, comprovada pelos documentos apresentados; 
 

03 – O porte da empresa é ___________________________, de acordo com o definido na legislação pertinente, 
especialmente o disposto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que não está sujeita 
a quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 
a 49 da citada lei. 
 

04 - DECLARA ao Município de Paraíba do Sul-RJ que atende a todas as condições de habilitação no processo licitatório, 
e se compromete a disponibilizar os materiais/serviços do objeto que lhe forem adjudicados conforme a descrição deste 
Edital, desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta e que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

05 - DECLARA junto ao Município de Paraíba do Sul-RJ, não haver impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 
 

06 - DECLARA não ter recebido do Município de Paraíba do Sul-RJ, ou de qualquer outra entidade 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. 
 

07 - Declaro para os fins legais, em especial para efeitos da presente LICITAÇÃO, sob as penas da lei, que NÃO 
EXISTIREM FATOS SUPERVENIENTES 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, Indireta ou Fundacional, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, assumindo ainda a obrigação de declarar 
qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência desta licitação, bem como a obrigação de manter 
as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período. 
 

08 - DECLARO, não possuir no seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista. 
 

09 - Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente a Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ, a ocorrência de qualquer fato 
impeditivo ou posterior a esta declaração que interfira nos dados constantes dos registros cadastrais do Município Paraíba 
do Sul/RJ, inclusive em relação ao porte do fornecedor declarado acima e que até presente data inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação para participação em processo licitatório. 
 
Local e Data. 

______________________________________________________________ 
(nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal) 

 
ATENÇÃO: FAZER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel 
timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.  



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
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ANEXO 07 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 

  



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
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ANEXO 08 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 
Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

56 

 

ANEXO 09 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

 

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de 
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob 
o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Local e data 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
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ANEXO 10 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão ELETRÔNICO Nº 
090/2022 da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, que a 
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de 
participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de 
qualidade, sob as penas da Lei.  

 

Local e data: 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
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ANEXO 11 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 

DECLARAÇÃO 

 

(Razão Social)  ______________________________________ 

CNPJ/MF Nº _____________________________________ 

Sediada______________________________________________________ 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 

modalidade Pregão ELETRÔNICO Nº 090/2022, instaurada pelo Município de Paraíba do Sul/RJ, não 

integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de 

órgão direto ou indireto da Administração Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 

  



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
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ANEXO 12 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
_______________(A EMPRESA) _______ CNPJ Nº ___________________, sediada em 

______(ENDEREÇO COMERCIAL)_______, declara, para todos os efeitos legais, que Conhece e Concorda 
com todos os termos do pregão em epígrafe e Cumpre Plenamente Todos os Requisitos de Habilitação 
exigidos pelo Edital do Pregão, forma ELETRÔNICA Nº 090/2022 e os termos constantes na Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, para o presente processo licitatório.  

 

A empresa declara, ainda, que está ciente com as seguintes condições:  

Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, 
sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos 
produtos em embalagens adequadas.  
 
E ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, 
caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 
figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.  
 
 
Local e Data ________________________________________________________________  
 
 
CARIMBO CNPJ:  
 
 
 
________________________________________ 
Nome completo do proprietário ou representante legal e qualificação na empresa  
 

  



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
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ANEXO 13 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 

DECLARAÇAO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
 
 

Nome da Empresa_____________________inscrita no CNPJ/MF nº_________, sediada (endereço 
completo) ____________, declara sob as penas da lei, para fins de participação do Pregão, na forma 
ELETRÔNICO Nº 090/2022 da Prefeitura de Paraíba do Sul – RJ, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação, bem como não se encontra em estado de Inidoneidade declarado ou 
suspensivo, por nenhum órgão da administração publica Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 
DECLARA ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na 

presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.  

 
Local e Data ____________________________________________________  

 
 
CARIMBO CNPJ:  
 
 
______________________________________ 
Nome completo do proprietário ou representante legal e qualificação na empresa  
 



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
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ANEXO 14 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR 
 
 
 
 
 
 

A empresa ______________________________, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº. 
________________, estabelecida na _______________________, por seu representante legal, 
DECLARA junto ao Município de Paraíba do Sul-RJ, não haver impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, podendo participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022. 
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e administrativa por eventual 
falsidade. 

 
 
 

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

(Local) (Data) 
 
 
 

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

(Nome e assinatura do representante legal da licitante 
 

Carimbo de CNPJ se houver) 
 
 

 



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO 
SUL 

PROCESSO 

2022/01/802   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 113/2022 Pregão Eletrônico nº 090/2022 

Data de Julgamento: 16/09/2022 Horário: 10h00min 
[ X ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME 

ou EPP 
[  ] ITEM EXCLUSIVO PARA:MEI, ME ou 

EPP 
[   ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
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ANEXO 15 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 
 
 
 
 

Eu, _______________________________________________________, (nome 
completo), CI/RG nº ____________________, CPF nº ___________________, representante legal da 
Empresa ____________________________________ DECLARO para fins da licitação PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 090/2022, não possuir no seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 
 

Declaro para os fins aqui registrados que as informações são verdadeiras, sob pena 
de responder por crime de Falsidade Ideológica, nos termos do Art. 299, do Código Penal. 

 
 

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

(Local) (Data) 
 
 
 

........................................................................... 
(Nome e assinatura do representante legal da licitante 

Carimbo de CNPJ se houver) 
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