PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP)
I – Regência Legal:
Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 e alterações,
Decretos Municipais Nº 160 de 04 de janeiro de 2021 e Nº 225 de 22 de março de 2021
II – Órgão Interessado/ Setor:
DIVERSAS SECRETARIAS
III – Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
V – Tipo de Licitação:
Menor Preço

IV – Processo Administrativo:
Nº 048/2022
VI – Forma/Regime de Execução:
Parcelada

VII – Critério de julgamento:
MENOR PREÇO POR LOTE
VIII – Objeto:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SOM E ILUMINAÇÃO EM
ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS
IX – Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e Início da
abertura dos envelopes:
Data: 29/08/2022
Horário: 09:00h
Local: Praça João Gonçalves de Queiroz, S/N, Centro, Arataca- Bahia, CEP 45.695-000.
X. Dotação orçamentária:
Não exigível nessa fase do certame, face ao disposto no parágrafo 2º do art. 6º do Decreto Municipal
nº 225/2021
XI. Prazo de Vigência da Ata de Registro de
Preços:
12(doze) meses

XII – Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido Mínimo:
Não exigido

XIII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital:
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
serão prestados pelo (a) Pregoeiro (a) pelo e-mail: licitaarataca@hotmail.com
Pregoeiro Responsável:
PAULO CÉSAR CAMPOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
Portaria nº 201 de 15 de março de 2022
Publicada no Diário Oficial do Município de Arataca – BA

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000

Arataca-Bahia

1

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

XIV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
14.1. Poderão participar deste Pregão, PESSOAS JURÍDICAS que atenderem a todas as exigências deste
Edital e seus anexos.
14.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:
a) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de
participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de Arataca;
b) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores do Município
de Arataca.
d) empresas declaradas inidôneas para contratar com o poder público.
XV – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições das Leis nº 10.520, de 17 de
julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar 123/2006 alterada pelas Leis
Complementares 147/2014 e 155/2016. Conforme especificações e condições constantes do Termo de
Referência - Anexo I – Especificações, e Decreto Municipal nº 225/2021 que dispõe sobre a implantação
e regulamentação do Sistema de Registro de Preço na Administração Pública Municipal.
XVI – CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a) por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente
(original e cópia).
16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial (preferencialmente conforme
modelo do Anexo V), atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devidamente assinada pelo sócio
administrador da empresa, juntamente com o contrato social da empresa apresentado em original,
cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original.
16.2.1. O contrato social que sofreu alterações deve ser apresentado devidamente acompanhado da
última alteração. Caso a última alteração apresentada esteja com o contrato social consolidado, fica
dispensada a apresentação do contrato original.
16.2.2. Embora recomendável, não é obrigatório o reconhecimento de firma na credencial, contudo, a
assinatura aposta neste documento será confrontada com a assinatura do sócio outorgante apresentada
no contrato social. Em caso de dúvidas, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão para realização de
diligência ou solicitar na própria sessão outro documento em original que contenha a assinatura do
outorgante, de modo a confirmar a autenticidade da assinatura. Caso não se confirme a autenticidade,
o representante legal não será credenciado e os documentos serão encaminhados à procuradoria do
município, em processo administrativo apartado, para apuração das responsabilidades.
Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000
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16.2.3. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar
documento de identidade com foto, o respectivo Estatuto ou Contrato Social em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, no qual estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
16.3. Durante a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao (à) pregoeiro(a) a
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, separada
de qualquer dos envelopes exigidos nos itens XVII e XVIII abaixo, dando ciência de que cumpre os
requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo (Anexo VI).
a) Como condição prévia para participar da licitação, o Proponente deverá apresentar CERTIDÃO que
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:
CONSULTA CONSOLIDADA de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
16.4. Ainda durante o credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem com ME (Micro
Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido enquadramento,
apresentando, em separado de qualquer envelope, os seguintes documentos:
a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que a mesma se enquadra nos Termos
da Lei Complementar 123/2006 alterada pelas Leis Complementares 147/2014 e 155/2016, na
condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte e de que não lhe recai nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, conforme
modelo constante do ANEXO VII;
16.5. Quando, por equívoco, a licitante não apresentar qualquer das declarações mencionadas nos
subitens 16.3 e 16.4 ‘a’, a omissão poderá ser sanada junto à Pregoeiro, desde que a empresa tenha
credenciado representante para participar da sessão com amplos poderes de representação, por meio
de declaração escrita de próprio punho ou declaração oral reduzida a termo na ata da sessão, precluindo
o direito de fazê-lo caso não haja representante credenciado ou omita-se novamente.
16.6. Recebidos os envelopes, não mais serão admitidos novos licitantes.
16.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
16.8. É FACULTADO AOS INTERESSADOS O ENVIO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE HABILITAÇÃO
via postal, por portador ou por qualquer outro meio de entrega, desde que os mesmos sejam recebidos
até o horário do início da sessão, acompanhados da Declaração de Habilitação (Anexo VI), e, se for o
caso, dos documentos para comprovação de enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (Anexo VIII), em separado, ou seja, as mencionadas declarações deverão ser enviadas
EM UM ENVELOPE A PARTE, FORA DOS ENVELOPES de Propostas de Preços ou de Habilitação.
16.8.1 Ao optar por essa forma de participação, descrita no subitem 16.8, a licitante estará renunciando
o direito de ofertar lances assim como interpor recurso.

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000

Arataca-Bahia

3

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

XVII – PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A”
17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope pelo representante legal da empresa
identificado como Proposta de Preços, endereçada O (a) Pregoeiro (a), desta forma:
AO MUNICÍPIO DE ARATACA
A/C PREGOEIRO (A)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO)
17.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas páginas numeradas
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador.
17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo
com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não sendo admitidas propostas alternativas.
17.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos anexos deste edital, expresso
em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x quantidade) resulte em
dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo estabelecido neste Edital, que resulte
em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser inferior ao inicialmente proposto.
17.4.1. Os preços serão CIF para a prestação dos serviços no local indicado na A.F. (Autorização de
Fornecimento) e/ou O.S. (Ordem de Serviço), e já deverão estar inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outras quaisquer que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do contrato.
17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a
condição de pagamento conforme Termo de Referência não devendo por isso, computar qualquer custo
financeiro para o período de processamento das faturas.
17.6. Não serão aceitas propostas com preços manifestadamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação comprobatória de que os custos
dos insumos são coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade são compatíveis com
a execução do objeto do contrato.
17.7. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais,
fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
17.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data da apresentação da proposta.
17.9.

Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
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17.10. A PROPOSTA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DO CATÁLOGO OU PROSPECTO DE CADA
EQUIPAMENTO
PARA
OS
ITENS
DO
LOTE
1:
6,8,12,13,14,15,20,24;
LOTE
2:
1,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.
17.10.1. Caso a empresa licitante não apresente o catálogo ou prospecto do produto, o Pregoeiro
poderá solicitar a pesquisa do mesmo no site do fabricante para verificação das suas especificações.
Somente nos casos em que a verificação ficar prejudicada e houver alguma dúvida significativa quanto
à apresentação do equipamento, a proposta deverá ser desclassificada.
17.11. A EMPRESA DEVE APRESENTAR A MARCA E MODELO DOS PRODUTOS.

XVIII – HABILITAÇÃO – ENVELOPE B
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO, a seguinte documentação abaixo que
poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para
ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a) ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, identificado da
seguinte forma:

AO MUNICÍPIO DE ARATACA
A/C PREGOEIRO (A)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)

18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
18.2.1. A HABILITAÇÃO JURÍDICA que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro e com objeto
compatível com a licitação;
b) em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação;
c) no caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com carimbo do registro e
autenticação;
d) No caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício,
autenticado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação;
e) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
f) Cédula de identidade do representante legal (sócio administrador).
18.2.1.1. Em todos os casos o objeto social deverá ser compatível com as atividades a serem exercidas
no objeto desta licitação.
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18.2.1.1.1. As empresas devem apresentar, juntamente com a documentação acima descrita, a
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO onde a empresa está situada, com prazo
de emissão não superior a 30 dias da data de abertura do certame.
18.2.1.1.1.1. A falta da certidão mencionada não constitui motivo de inabilitação da empresa licitante,
podendo O (a) Pregoeiro (a) estipular prazo para apresentação da mesma com o objetivo de atestar a
situação jurídica da empresa.
18.2.2. A REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da
Fazenda do Governo do Estado;
d)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão
unificada expedida 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 os relativos a Seguridade Social - INSS (PORTARIA PGFN/RFB
N° 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014);
f)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
18.2.3. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter fornecido os produtos em características, quantidade e prazo similares ao da
presente licitação, referente ao(s) lote(s) que a empresa apresentar cotação.
b.1.) Preferencialmente, os atestados deverão apresentar o reconhecimento da firma do emitente
e conter: discriminação dos produtos, com as respectivas quantidades e período da sua realização.
Deve ser assinado pela autoridade máxima do órgão ou da empresa ou por pessoa que exerce
função de chefia do órgão ou da empresa.
b.2.) Nos casos em que as informações contidas no atestado não forem suficientes para se verificar
as características do fornecimento o(a) Pregoeiro(a) poderá realizar diligência com o objetivo de
melhor instruir o processo, inclusive, com a verificação de outros documentos que complementam
ou reforcem os dados extraídos do atestado.
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b.3)No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente.
b.3.1)Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenham pelo
menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa
proponente.
18.2.4. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pela sede da licitante dentro da validade.
18.2.5 As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES também estão
obrigadas a apresentar o balanço patrimonial.
18.2.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
a) Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, através
da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa
conforme o modelo do Anexo VII.
b) Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão Federal, Estadual ou
Municipal, conforme modelo do Anexo IX deste edital.
18.3. Para as certidões apresentadas sem data de validade, será considerado o prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de sua expedição.
18.4. Para o fim de verificação da regularidade fiscal e trabalhista, a aceitação de certidões obtidas
através da Internet está condicionada à consulta quanto à autenticidade das referidas certidões, a ser
realizada pelo Pregoeiro no endereço eletrônico fornecido pelo órgão emissor, no ato da sessão do
pregão, ou posteriormente a esta.
18.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
forem emitidos somente em nome da matriz;
18.6 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pelas Lei Complementares
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147/2014 e 155/2016, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa;
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 81.
18.7. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder do pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja assinado o
contrato pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à disposição das
licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
18.8 Será facultada a apresentação dos documentos referidos no item 18.2.1, à empresa que já os
houver apresentado no momento do credenciamento.
XIX – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
19.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
19.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das
propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo
edital;
19.2.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou contenham previsão de sinal
ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento;
b) apresentem valores manifestamente inexequíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.
19.2.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.
19.2.3. 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.
19.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;
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19.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo O (a) Pregoeiro (a)
negociar, visando obter preço melhor.
19.5. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
19.6. Após a classificação das propostas, o (a) Pregoeiro (a) fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior
preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
19.7. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na
impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as
melhores propostas subsequentes à de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o
máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
19.8. Apenas para efeito de registro, poderão ser admitidos lances verbais cujos valores se situem
acima do menor valor anteriormente registrado.
19.9. O Pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado pelas
licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das
disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
19.10. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar 123/2006 alterada pelas
Leis Complementares 147/2014 e 155/2016, a preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se
seguem:
19.10.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
19.10.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
19.10.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam
presentes à sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.
19.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), implicará a
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
19.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o (a) Pregoeiro (a) examinará
a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao(s) item(ns) e valor(es), decidindo
motivadamente a respeito.

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000

Arataca-Bahia

9

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

19.13. Sendo aceitável a(s) proposta(s) de menor (es) preço(s), será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, com a confirmação das suas condições
de habilitação
19.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado a proponente
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.
19.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a)
Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ele adjudicado o
objeto do certame.
19.16. A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora (es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis após o encerramento deste Pregão, nova proposta escrita acompanhada
de novos preços.
19.16.1. O não cumprimento do prazo descrito no subitem 19.16. ensejará a desclassificação da
licitante considerada vencedora, convocando-se as demais licitantes por ordem de classificação.
19.17. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a), equipe de apoio e licitantes
presentes;
19.18. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da
proposta, que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos das demais licitantes.
19.19. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro
negociar, visando obter preço melhor.
19.20. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender a
sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o
recebimento de novas propostas.
XX – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPUGNAÇÕES
20.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital até 2(dois) dias úteis
da data marcada para abertura dos envelopes, por meio de questionamentos enviados via
licitaarataca@hotmail.com
20.2. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital, até dois 02 (dois) dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da sessão pública;
20.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração o licitante que não
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas e habilitação,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Art. 41 §2º da Lei 8666/93.
20.4. As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão ser encaminhados por meio eletrônico,
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via internet, para o endereço licitaarataca@hotmail.com ou protocolado na sede da Prefeitura.
20.5. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação em 24 (vinte e quatro) horas.
Decreto
20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido e poderá solicitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos seus anexos.
20.6.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório que resulte em alterações na
elaboração da proposta ou inclusão de documento(s) de habilitação, será designada nova data para a
realização do certame. Nos demais casos, a data da sessão será mantida e o processo deve seguir seu
curso normal
20.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
XXI – DOS RECURSOS
21.1. Declarado a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente.
21.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante para recorrer da decisão do Pregoeiro
importará em decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da
licitação à licitante vencedora.
21.3. A autoridade superior do Município promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
21.4. Quando mantida a decisão, será realizado pelo (a) Pregoeiro (a), no prazo de até 03 (três) dias
úteis, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
21.5. O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro (a) terá efeito suspensivo.
21.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XXII –HOMOLOGAÇÃO
22.1. Após declaração do licitante vencedor e decididos os recursos, se houver, a autoridade superior
analisará todo o processo administrativo, procedendo à homologação do mesmo, desde que confirmada
a legalidade dos atos nele praticados.
22.2. A homologação desta licitação não implicará direito à contratação.
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XXIII -DO REGISTRO DE PREÇOS
23.1. O Sistema de Registro de Preços –SRP - é um conjunto de procedimentos legais para o registro
formal de preço relativos à prestação, aquisição e locação de bens, para contratações futuras, realizada
por meio de uma única licitação, nas modalidades de concorrência ou pregão, em que as empresas
disponibilizam os bens e serviços a preços e prazos registrados em ata especifica para que seja realizada
a aquisição do bem e/ou a contratação à conveniência dos órgãos e entidades que integram a respectiva
ata do Sistema.
23.2.O registro formalizado na ata a ser firmada entre O (a) Pregoeiro (a) e as empresas que
apresentarem as propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade até 12
(doze) meses, a partir da data de sua assinatura, considerando a disciplina do art.11º, do Decreto
Municipal nº 225/2021
23.3. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, as Secretarias Municipais não ficarão obrigadas
a adquirir todos os itens deste pregão, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo
realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que
obedecida à legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do Registro à
preferência em igualdade de condições.
23.4. Órgão Participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos
procedimentos iniciais da licitação, do Sistema de Registro de Preços e integra a respectiva ata e sua
demanda está prevista no processo licitatório.
23.4.1. Órgão não participante/Adesista: é o órgão ou entidade que não está contemplado na Ata de
Registro de Preço, não tendo sua demanda prevista no processo, mas que poderá vir participar do
Sistema de Registro de Preço, se apresentar sua demanda ao órgão gerenciador e este negociar o
fornecimento do quantitativo levantado com o fornecedor, contanto que atenda às mesmas condições
e não prejudique os demais órgãos participantes.
23.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
Registro de Preços quando O (a) Pregoeiro (a) optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o
preço cotado neste for igual ao registrado.
23.6. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com
a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão
considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pelo (a) Pregoeiro (a) e sua equipe de apoio.
23.7. Caso seja constatado, que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de mercado,
o gerenciador solicitará ao prestador de serviço, redução do preço registrado, de forma a adequá-los
aos níveis definidos no subitem anterior.
23.8. Caso o licitante não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e o
gerenciador da ata deverá convocar os demais prestadores visando igual oportUND de negociação.
23.9. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o
gerenciador procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios.
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XXIV - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
24.1. Depois de homologado o resultado desta licitação, o Município de ARATACA, através do (a)
Pregoeiro (a), respeitada a ordem de classificação e a quantidade de licitantes a serem registrados,
convocará o(s) interessado(s) para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
24.2. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a contratação com o(s) prestador(es) registrado(s)
será formalizada pelo órgão interessado, por meio de Contrato, conforme disposto no art. 62, da Lei nº
8.666/93.
24.3. As convocações para assinatura da Ata de Registro de Preços de que tratam os itens anteriores
deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
comunicação formal, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64,
da Lei federal nº 8.666/93.
24.4. A Ata de Registro de Preço terá vigência pelo prazo até 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura da respectiva ata, a partir da data de sua assinatura, considerando a disciplina do art. 11 do
Decreto Municipal nº 225/2021, permitindo sua prorrogação legal.
24.5. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida
revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeiro inicial da ata, nos termos da
legislação que rege a matéria.
24.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública do Município de Arataca, que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
24.7. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para
que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem
de classificação.
24.8. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
XXV - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
25.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo
65 da Lei n.º 8.666, de 1993.
25.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as necessárias negociações junto aos licitantes.
25.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
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25.3.1. Convocar o prestador visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
25.3.2. Frustrada a negociação, o prestador será liberado do compromisso assumido;
25.3.3. Convocar os demais participantes visando igual oportUnidade de negociação.
25.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
25.4.1. Liberar o Prestador do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
autorização de serviço; e
25.4.2. Convocar os demais licitantes visando igual oportUnidade de negociação.
25.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
25.6. 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 aquisição/prestação pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de prestar o serviço em igualdade de
condições.
XXVI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
26.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
26.1.1. Pelo Órgão Gerenciador, mediante comunicação da Unidade requisitante, quando:
26.1.1.1. A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
26.1.1.2.A(s) detentora(s) não cumprir(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
26.1.1.3.A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei
Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
26.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
26.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
26.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
26.1.2. Pela (s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
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26.2. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida ao
Órgão Gerenciador, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
26.3. - Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao
Registro de Preços.
26.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
26.5. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente ao Órgão
Gerenciador, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis
necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.
XXVII – DA CONTRATAÇÃO
27.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o município e a licitante
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste
Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta da licitante vencedora.
27.2. O setor responsável convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que
deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento
da convocação.
27.3. O prazo estipulado no subitem 27.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pelo município.
27.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições
estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de
classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora.
27.5. O contrato vigerá da data de assinatura até 31 de dezembro do corrente, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos, conforme disciplina a lei de licitação.
27.6. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e favorecido
da Lei Complementar 123/2006 alterada pelas Leis Complementares 147/2014 e 155/2016, que se
sagrarem vencedoras do certame e que contenham alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
27.6.1. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 86, sendo
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facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do
direito de preferência.
27.6.2. Na hipótese da não contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
27.6.3. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas as
condições de habilitação.
27.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou;
b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
27.8. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital.
27.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
27.10. A contratada deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato.
XXVIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
28.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês,
até o 15º dia do mês subsequente da prestação do serviço, mediante a apresentação da nota fiscal
devidamente atestada pelo departamento responsável, com as autorizações de serviço ou ordem de
serviço.
28.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Prestação de
serviço ou Ordem de Serviço, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder
Executivo, para conferência dos itens efetivamente prestado. Não será aceita a emissão de boletos
bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
28.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação da execução do serviço, no todo ou
em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias
à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação,
devidamente regularizada.
28.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva da execução total ou parcial.
28.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como
da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
28.6.

A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhista.
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28.7. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará
a fluir após a sua reapresentação.
28.8. Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação
legal para tal opção em razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
XXIX – REAJUSTAMENTO/REVISAO
29.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
29.2. Permitir-se-á revisão para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, II, d – Lei
8.666/93.
29.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do
INPC/IBGE.
29.4. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do prestador de serviço, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na
análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de
preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
XXX– DA FISCALIZAÇÃO E DO SERVIÇO
30.1. A forma de execução do serviço será mediante necessidade de forma indireta, conforme as
solicitações emitidas pelas Secretarias Requisitantes;
30.2. A execução do serviço será acompanhada, fiscalizado e atestado por servidor designado pela
administração da prefeitura de Arataca, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e
condições decorrentes deste instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas
observadas como prevê o Artigo 67, da Lei 8.666/93.
30.3. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.
30.4. A entrega dos materiais e/ou prestação dos serviços será, através de A.F. – AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO E/OU O.S. - ORDEM DE SERVIÇO, imediatamente, com os seguintes documentos (por
força de lei para os produtos obrigado a apresentar):
a) A entrega dos materiais e/ou os serviços prestados serão efetuadas (os) no prazo determinado,
após a solicitação, devendo ser entregue e/ou os serviços prestados, conforme ordem de compra
ou outro instrumento similar,
b) A Unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas
aos produtos ofertados e/ou serviços prestados
Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000
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XXXI – DAS SANÇÕES
31.1. A recusa sem justificativa aceita pela Administração em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pelo Contratante caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas e a
empresa será considerada inadimplente, sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do
serviço a ser contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com o município, pelo prazo de 02
(dois) anos.
31.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às multas e
penalidades descritas da Minuta do Contrato, Anexo IV, deste edital;
31.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar
o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
31.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
31.3.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida,
além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não
tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
31.3.3 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
31.4. Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão,
podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
31.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
31.6. O contrato do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, quando:
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I - Não forem cumpridas as exigências contidas no Edital;
II - Injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato;
III - o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, por um dos
motivos elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
31.7. A recusa em assinar o contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de qualquer das
suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotores da licitação, sujeitará o
licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União,
com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito
Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;
c) Descredenciamento no Cadastro Unificado de Fornecedores do Município de Arataca pelo mesmo
prazo previsto na alínea anterior;
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
e) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do objeto não entregue;
f) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada
dia subsequente ao trigésimo.
31.8. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no
contrato.
XXXII – DA RESCISÃO
32.1. A inexecução deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas
nas Leis nº 8666/93 e 10.520/02.
32.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
32.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
XXXIII - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
33.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportUnidade, devidamente justificadas,
poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo
de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.
33.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.
33.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimento licitatório.
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XXXIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
34.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
34.2. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação;
34.3. Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva responsabilidade da
empresa a ser contratada.
34.4. É facultada ao (a) Pregoeiro (a) ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que
não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da
proposta.
34.5. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições
deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
34.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes
da documentação e proposta, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão e que não
comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
34.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a segurança da contratação.
34.8. Fica entendido que o Edital – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 SOB O SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS (SRP) e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer informação
contida em um documento e omitida no outro, será considerada.
34.9. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
34.10. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
34.11. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Anexo I -Termo de Referência/Especificações dos produtos.
Anexo II- Proposta de Preços;
Anexo III – Modelo da Ata de Registro de Preço
Anexo IV- Minuta do Contrato;
Anexo V - Modelo de Credencial;
Anexo VI- Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo VII - Declaração da Inexistência de Menor no Quadro da Empresa.
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h) Anexo VIII - Declaração de Enquadramento com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
i) Anexo IX - Modelo de declaração de idoneidade.
34.12. O (a) Pregoeiro (a), no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou
contrariem a legislação pertinente.
34.13. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
34.14. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e a
Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
34.15. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
34.16. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que implicou a penalidade.
34.17. As penalidades serão registradas no Cadastro do Município/Nacional, e, no caso de suspensão de
licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no
Edital, no Contrato e das demais cominações legais.
34.18. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca da
Contratante, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
34.19. Os casos omissos serão dirimidos pelo (a) Pregoeiro (a), com observância da legislação em vigor,
em especial as Leis Federais nº 10.520/2002 e, subsidiariamente a nº 8.666/93.
ARATACA - BA, 05 de Julho de 2022.

Paulo César Campos de Oliveira
Pregoeiro Oficial – Portaria nº 201 de 15 de março de 2022.
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SOM E ILUMINAÇÃO
EM ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS, de acordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência.
LOTE 1 - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

I
T
E
M

DESCRIÇÃO

UND

SECRETARIA
SOLICITANTE

QTE
ESTIMADA POR
SECRETARIA

QTE
TOTAL

CABO DE ENERGIA PARA DESKTOP
1.

Especificações:
- Cabo para ligar a fonte do computador à rede
elétrica
-Padrão Nobo tomada de 3 pinos -Com selo de
aprovação Inmetro
-Bitola de 3 x 0,75mm -Comprimento: 1.5 M
- Norma do Inmetro: NBR14136

UND

EDUCAÇÃO;
ADMINISTRAÇÃO;
SAÚDE;

ADMINISTRAÇÃO 10;
SAÚDE 4;
EDUCAÇÃO 6.

20

M

EDUCAÇÃO;
SOCIAL;
AGRICULTURA;
SAÚDE

EDUCAÇÃO 752;
SOCIAL 610;
AGRICULTURA 200.

1562

UND

EDUCAÇÃO;
ADMINISTRAÇÃO;
SAÚDE;

ADMINISTRAÇÃO 10;
SAÚDE 4;
EDUCAÇÃO 6.

20

UND

EDUCAÇÃO;
SOCIAL;
AGRICULTURA;
ADMINISTRAÇÃO;
SAÚDE;

ADMINISTRAÇÃO 8;
AGRICULTURA 2;
SOCIAL 2;
SAÚDE 3;
EDUCAÇÃO 5.

20

M

SAÚDE;
ADMINISTRAÇÃO;
EDUCAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
1525;
SAÚDE 610;
EDUCAÇÃO 305.

UND

EDUCAÇÃO;
SOCIAL;
AGRICULTURA;
ADMINISTRAÇÃO;
SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO 2;
AGRICULTURA 1;
EDUCAÇÃO 12;
SOCIAL 3;
SAÚDE 2.

CABO DE REDE CAT5E
2.

Categoria Cat5e, 4 Pares Trançados (Utp),
Isolante Plástico Entre Os Pares De Fios,
Velocidade de Dados (10/100 Mbps), Cor do
Cabo: Preto.

CABO DE VÍDEO VGA

3.

4.

Especificações:
- Comprimento: 1.5 M
- Este cabo é utilizado para transmitir imagens
de equipamentos com saída 15 pinos (HDB15
ou VGA) para monitores ou televisores com
entrada de 15 pinos (HDB15 ou VGA).
- Cabos com esta conexão são utilizados para
transferência de imagem de um equipamento
para um monitor em sinal analógico (qualidade
em baixa resolução).
- Este cabo é utilizado apenas para transmissão
de imagem.
- O som não é transmitido com ele.
CABO HDMI 2.0 4k HDR 19p 10m – gold
certificação: grau 1, não aplicável - tipo do
produto: eletrônicos - tipo de fonte de energia:
não aplicável - funciona com baterias: não - cor:
preto - tipo de conector: HDMI - comprimento:
10 M

CABOS DE REDE CAT6
5.

Categoria Cat6, 4 Pares Trançados (Utp),
Isolante Plástico Entre Os Pares De Fios, Cabo
Revestido Com Cobre, Velocidade Gigabit
(10/100/1000 Mbps), Cor do Cabo: Preto.

CAIXA HERMÉTICA
6.

Multiuso Longa Grande Preta - 32 x 17 x 8 cm; A
função principal é a proteção dos componentes
internos, Serve para abrigar o roteador
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7.

wireless, também conhecido como rádio
wireless, quando feita ligação externa, Uso de
cabo coaxial, A caixa hermética possui proteção
contra raios UV e é também protegida contra
chuva, ideal para uso em redes cabeadas de
provedor de internet, a caixa hermética de
plástico pode ser usada para instalação de
equipamentos de cftv, telecomunicações,
automação e cabeamento em geral; A tampa da
caixa hermética é vedada com borracha;
Permite a instalação de diversos equipamentos
de rede, energia ou cftv, como por exemplo:
switch, fonte, poe, ONU.
Anti-chama: sim (não propaga o fogo);
Travamento: manual Flip Top; Vedação: 100%
(segurança de chuva); Proteção: IP 65 (contra
violação); Tamanho: Longa/Grande;
Dimensões: 320 x 170 x 80 mm; Cor: Preta
CARTÃO DE MEMÓRIA SD, classe 10
certificação ce, fcc - tamanho da memória 32 gb
- padrão de conexão sem fio 802.11a - número
de portas usb 2.0 - 1 voltagem 10 volts potência em watts 125 - pilhas ou baterias
inclusas não - número de Unidades 1 - peso do
produto 1.8 g - dimensões do produto 2.4 x
0.21 x 3.2 cm; 1.8 g - funciona a bateria ou
pilha? Não - capacidade de armazenamento
digital 32 gb

UND

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 3

3

UND

FINANÇAS;
EDUCAÇÃO;
SOCIAL;
AGRICULTURA;
ADMINISTRAÇÃO;
SAÚDE;
CONTROLADORIA;
GABINETE DO
PREFEITO

FINANÇAS 2;
ADMINISTRAÇÃO 9;
AGRICULTURA 1;
SOCIAL 3;
SAÚDE 9;
CONTROLADORIA 1;
GABINETE 1;
EDUCAÇÃO 14.

40

UND

FINANÇAS;
EDUCAÇÃO;
SOCIAL;
AGRICULTURA;
ADMINISTRAÇÃO;
SAÚDE

EDUCAÇÃO 600;
FINANÇAS 30;
SOCIAL 50;
SAÚDE 200;
ADMINISTRAÇÃO
120.

1000

COMPUTADOR (DESKTOP)

8.

Processador 3.70GHz (4.40GHz Turbo), 6ª a 8ª
Geração, 4-Cores 8-Threads, LGA 1200,
BX8070110105 - Placa Mãe, Chipset B460 , LGA
1200, mATX, DDR4 - Cooler para Processador
Cooler T200, 112.5 mm, RR-T200-22PK-R1 Memória DDR4 8GB 2666MHz, Black - SSD
256GB, Sata III, Leitura 500MB/s e Gravação
400MB/s, P210S256G25 - Fonte ATX
Alimentação 300W, Gabinet - Teclado K120
ABNT2 Black, 920-004423 - Mouse 1200 DPI
comprimento do cabo 2 M, conexão USB Estabilizador Bivolt 300va 60 Hz, 4 tomadas de
saída, Proteção contra surtos de tensão,
Proteção eletrônica contra sobrecarga,
Proteção eletrônica contra sub/sobretensão
(desligamento e rearme automático na saída,
Entrada Monovolt (115V fixa), Monovolt (220V
fixa) ou Bivolt com seleção automática
(115V/220V) - Saída 115V, Método de seleção
de entrada Bivolt Automático - Monitor,
Monitor: Tamanho da tela: 18.5″ LED (4:3),
43.18 cm, Resolução Máxima: 1366 x 768, Pixel
Pitch: 0.264 (H)×0.264 (V)mm, Frequência do
painel: 60Hz - Sinal de entrada: VGA x1, HDMI
x1, Fonte de energia: AC 100 – 240V, 50/60Hz.

CONECTOR RJ-45 (CAT5E)
9.

Tipo De Conector: Rj-45 Categoria 5 (CAT5e),
Tipo De Cabo: Utp, Material De Contato
Elétrico: 8 Vias Em Bronze Ou Ouro, Material
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Do Produto: Termoplástico Não Propagante À
Chama Ul 94v-0

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 650W

10.

Potência: 500W; Versão: ATX 12V V2.3;
Voltagem automática: 100~240V; Frequência:
50~60Hz; Corrente de entrada: 12~6A; Corrente
de saída: +3.3V @ 15A, +5V @ 20A, +12V @
48A, -12V @ 0.5A, +5VSB @ 2.5A; Proteção
interna contra curto circuito: OVP/ SCP/ OPP/
UVP/ OCP; Baixo ruído acústico: < 20dBA;
Refrigeração: Ventoinha 140 mm; MTBF:
100.000 horas (25º C); PFC: Ativo; Eficiência:
85%; Comprimento dos cabos: 50cm;
Certificações: CE/EMC, CE/LVD, 80 Plus Bronze;
CONECTORES:
1x ATX Placa mãe: 24 pinos; 1x Conector FDD;
5x SATA; 1x EPS 12V: 4 pinos; 3x Molex: 4
pinos; 2x PCI-E: 6+2 pinos; 1x 12V: 4+4 pinos

UND

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 1

1

UND

ADMINISTRAÇÃO
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1

UND

EDUCAÇÃO;
SOCIAL;
ADMINISTRAÇÃO;
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HEADSET

11.

Diminuição de ruído para evitar interferências
sonoras externas - promove maior durabilidade
e resistência ao seu headset - headband flexível
promove conforto e se adequa a qualquer
usuário - graves reforçados, uma realidade
sonora ainda maior para o seu jogo sensibilidade do microfone: 4 db - drivers:
50mm - composição do material: plástico abs cabo: 2.1 M

IMPRESSORA LASER

12.

Velocidade de impressão: A4: Até 20ppm,
Saída da primeira página, preto: Em até 8,3
segundos
Resolução de impressão: Até 1.200 x 1.200 dpi
Tecnologia de impressão: Laser; Tecnologias de
resolução de impressão: ReC; Funcionalidades
de Software Inteligente de Impressora: Dúplex
manual, impressão N por página, intercalação,
marcas d’água, aceita vários tipos e tamanhos
de papel; Conectividade padrão: Porta USB 2.0
de alta velocidade; Voltagem: 110v; Ciclo de
trabalho - Mensalmente, A4: Até 10,000
páginas; Tipos de Suportes de Impressão
comportados: Simples, grosso, fino, algodão,
colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas,
papel cartão, sulfite, arquivo, envelope;
Tamanhos de mídia suportados: A4; A5;
A5(LEF); B5(JIS); Ofício; Envelope (DL,C5); 76 x
127 a 216 x 356 mm;
MANUSEIO DO PAPEL
Bandeja de entrada para 150 folhas; Escaninho
de saída para 100 folhas; Opções de frente e
verso: Manual (fornecido suporte de driver);
Bandejas para Papel Standard:1; Capacidades
de entrada: Até 150 folhas Padrão
Transparências etiquetas ofício; Capacidades
de saída: Até 100 folhas Padrão; Até 10
envelopes Transparências etiquetas ofício.
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MULTIFUNCIONAL LASER

13.

Especificações:
- Tipo e Método de Impressão: Laser
Eletrofotográfico
- Capacidade de Memória: 16MB
- Conexão: USB 2.0 com alta velocidade
- Largura da Cópia e Scanner: Máximo 210mm
- Múltiplas Cópias: Até 99 páginas
- Redução/Ampliação: 25 a 400% (incrementos
de 1%)
- Resolução da Cópia: 600 x 600 dpi
- Tempo da Primeira Cópia: Aproximadamente
16 segundos
- Scanner Colorido
- Resolução do Scanner: Interpolada: 19200 x
19200 dpi
- Óptica: 600x1200dpi: Resolução da
Impressão: 2400x600dpi (tecnologia HQ1200)
- Voltagem: 110V
Vidro do Scanner:
- Capacidade de 1 folha por vez
- Tamanho CxL 300x216mm
Capacidade na Bandeja de Papel:
- Entrada: 150 folhas de papel comum com 80
gramas o metro quadrado
- Saída: 50 folhas de papel comum com 80
gramas o metro quadrado
- Tipo de Papel na Bandeja: Papel Comum e
Reciclado
- Tamanho do Papel na Bandeja (CxL): 148 a
216 | 148 a 355.6 mm
- Toner: Cartucho de Toner Padrão
(rendimento de aprox. 1.000 páginas)
- DR-1060: Cilindro (rendimento de aprox.
10.000 páginas)

UND

EDUCAÇÃO;
SOCIAL;
ADMINISTRAÇÃO;
SAÚDE

UND
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5

NOTEBOOK - PROCESSADOR: CORE I3-

14.

1035G1 (1.2GHZ ATÉ 3.4GHZ, 10A GERAÇÃO) MEMÓRIA RAM: MEMÓRIA DE 8GB (1X4GB),
DDR4 (2 SLOTS SODIMM, 1 SLOT LIVRE)
UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 256GB
PCIE NVME M.2 - TELA HD DE 15.6" (1366 X
768), RETROILUMINADA POR LED, BORDA FINA
E COM ANTIRREFLEXO - PLACA DE VÍDEO:
PLACA DE VÍDEO INTEGRADA UHD GRAPHICS
COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA TECLADO PADRÃO EM PORTUGUÊS (PADRÃO
ABNT2) | TOUCHPAD DE PRECISÃO - PORTAS: 2
PORTAS USB 3.2 DE 1A GER., 1 PORTA USB 2.0
DE 1A GER., 1 PORTA HDMI 1.4, 1 - | 1 LEITOR
DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC) - NÃO POSSUI
LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD | ÁUDIO:
WAVES MAXXAUDIO PRO | CONECTIVIDADE:
DELL WIRELESS 802.11AC 1X1 WIFI +
BLUETOOTH | CHIPSET: INTEGRADO AO
PROCESSADOR | VOLTAGEM 100 - 240 VOLTS
AC (BIVOLT) | BATERIA DE 3 CÉLULAS E 42 WH
(INTEGRADA) | ALTURA: 36,4 CM | LARGURA:
1,8–1,99 CM | PROFUNDIDADE: 24,9CM |
PESO APROXIMADO: 1,74 KG | WEBCAM HD
WIDESCREEN INTEGRADA (720P) COM SINGLE
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DIGITAL MICROPHONE | CONTEÚDO DA
EMBALAGEM: NOTEBOOK, ADAPTADOR AC,
CABO DE FORÇA, MANUAIS.

PARAFUSADEIRA - e Furadeira de Impacto

15.

+ Jogo de bits e brocas
2 (duas) Baterias: 12V 3Ah - Rotações por
minuto: 0 - 400 / 0 - 1.500 RPM - Impactos por
minuto: 0 - 8000 / 0 - 25.000 IPM
Torque: 30Nm - Jogo de bits e brocas: 11
Brocas de Aço Rápido HSS diâM: 1 / 1.5 / 2 /
2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 e 6 mm
4 Brocas de Alvenaria - diâM: 4, 5, 6 e 8mm
5 Brocas de Madeira - diâM: 3, 4, 5, 6 e 8mm
10 Bits 25mm em Cromo Vanádio, tamanhos:
- 3 Pontas Philips: PH1, PH2, PH3
- 3 Pontas Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3
- 2 Pontas Fenda: SL4, SL6
- 2 Pontas Tork: T20, T25
Adaptador Magnético
1 Broca Escariadora

UND

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 1

1
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FINANÇAS;
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AGRICULTURA 1.

5

PEN DRIVER
16.

Capacidade de armazenamento de 64gb.
conectividade usb 2.0. tipo de conector: usb-a.
recomendado para transferências de alta
velocidade.

PLACA DE VÍDEO

17.

gv-n1656oc-4gd; clock principal: 1635 mhz
(cartão de referência: 1590 mhz); cuda® cores:
896; clock de memória: 12000 mhz; tamanho da
memória: 4gb; tipo de memória: gddr6;
barramento de memória: 128 bit; largura de
banda da memória (gb / s): 192 gb / s;
barramento: pci-e 3.0 x16; digital max
resolution: 7680x4320 a 60hz; visualização
múltipla: 3; tamanho: l = 152 w = 114 h = 36
mm; pcb form: atx; directx: 12; opengl: 4.6;
fonte recomendada: 300w(de boa qualidade);
conectores de força: n / d; saídas: displayport
1.4 * 1; hdmi 2.0b * 1; dvi-d * 1; suporte sli: no;
integrados à interface de memória gddr6 de 4
gb de 128 bits, fan de lâmina exclusiva de 80
mm, tamanho compacto de 170 mm.

PLACA MÃE

18.

lga1200, micro atx, ddr4 cpu:- suporte para 10
de geração chipset:- chipset h410 express
memória:- processadores i9 / i7: suporte para
módulos
de
memória
ddr4
2933/2666/2400/2133 mhz- i5 / i3 / pentium /
celeron processadores: suporte para ddr4
2666/2400/2133 módulos de memória mhz- 2x
soquetes ddr4 dimm que suportam até 64 gb
(capacidade dimm única de 32 gb) de memória
do sistema- arquitetura de memória de canal
duplo- suporte para módulos de memória ecc
sem buffer dimm 1rx8 / 2rx8 (operam no modo
não ecc)- soporte para módulos de memória
dimm 1rx8 / 2rx8 / 1rx16 sem buffer ecc-
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suporte para módulos de memória extreme
memory profile (xmp).

PLACA MÃE

19.

micro atx , processadores suportados: core i7 2ª
e 3ª geração, core i5 2ª e 3ª geração, core i3 2ª
e 3ª geração, pentium 2ª e 3ª geração, celeron
2ª e 3ª geração soquete: lga 1155 portas
traseiras: 1x hdmi, 1x vga, 1x rj-45, 1x saída de
áudio
(verde)especificações:slots
de
expansão: pci express x16- slots de memória: 2x
(até 8gb cada)- dual channel: ddr4
2133/2400/2666mhz
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PROJETOR / DATASHOW

20.

Dispositivos Integrados: Alto-falante; Brilho
(Branco): 3800 lumens; Luminosidade (Cor)
3800 lumens, Taxa de contraste: 160001:
Resolução: WXGA (1280 x 800), Percentagem
de Aspecto Básico: 16:10, Suporte a Cores 1,07
bilhões de cores, Tipo de lâmpada: UHE 210
Watt, Ciclo de vida da lâmpada: Até 8000
hora(s) - modo normal ¦ Até 17000 hora(s) modo de economia, Entrada de vídeo (NTSC,
SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL
60), LAN, Altifalantes, Alto-falante (s) –
integrado: Potência AC 120/230 V (50/60 Hz);
polegadas (C2fine); Método de projeção:
Matriz ativa TFT de polissilício; Número de
pixels: 1.024.000 pixels (1.280 px x 800 px) x 3;
Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.800
lumens; Brilho em branco - Saída de luz branca
3.800 lumens; Razão de aspecto: 16:10;
Resolução nativa: 1.280 x 800 (WXGA).

RACK DE REDE
21.

Polegadas: 19 - Dimensão: Largura:54 cm
Altura:42 cm - Profundidade: 47 cm
Material: Aço - Ventilação: teto, laterais e
frontal
Kit de Fixação: 4 parafusos e bucha de nylon
para fixação à parede.
Fechamento: com Chave.

ROTEADOR WIRELESS

22.

Frequência: Dual Band, - Botões: WPS Alimentação: Bivolt
Porta LAN 10/100/1024Mbps - Porta WAN
10/100/1024Mbps
Certificação: Anatel
Entradas: Portas LAN e WAN RJ45 Compatibilidade: IEEE 802.11 b/g/n/ac Velocidade: dual band 300Mbps em 2.4 GHz e
Até 867 MBPS em 5 GHz

ROUTERBOARD

23.

Contagem de núcleos da CPU 2 - Frequência
nominal da CPU 880 MHz - Contagem de
threads de CPU 4 - Licença RouterOS 4
Tamanho da RAM 256 MB - Sistema
Operacional RouterOS
Portas Ethernet: 5
Interface: Portas RJ45 10/100/1000Mbps,
Auto GIGABIT
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SCANNER DE IMAGENS:

24.

Velocidades de produção*
(tamanho retrato, carta)
Preto e branco/escala de cinza: Até 60
ppm/120 ipm a 200 e 300 dpi
Colorido: Até 60 ppm/120 ipm a 200 dpi; até
40 ppm/80 ipm a 300 dpi
Tecnologia de digitalização
CCD duplo; Profundidade de bits da saída em
tons de cinza de 256 níveis (8 bits);
profundidade de bits da captura em cores de
48 bits (16 x 3); profundidade de bits da saída
de cores de 24 bits (8 x 3)
Painel de controle do operador
Resolução óptica
600 dpi
Iluminação
LED duplo indireto
Resolução de saída
75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 /
600 / 1200 dpi
Tamanho máx./mín. do documento
216 mm x 863 mm (8,5 pol. x 34 pol.)/50 mm x
50 mm (2 x 2 pol.)
Modo de documentos longos: 216 mm x 4.064
mm (8,5 pol. x 160 pol.)
Espessura e gramatura do papel
Papel de 34–413 g/m² (9–110 lb.); espessura
da carteira de identidade: até 1,25 mm (0,05
pol.)
Alimentador Aceita documentos pequenos,
como carteiras de identidade, cartões com
alto-relevo, de visita e de plano de saúde
Até 100 folhas de papel de 80 g/m² (20 lb.)
Detecção de alimentação múltipla
Com tecnologia ultrassônica
Conectividade
Compatível com USB 2.0, USB 3.0
Suporte de software
Software padrão - Software com pacote
Windows: Drivers TWAIN, ISIS, WIA; Alaris
Smart Touch e Alaris Capture Pro Software
Limited Edition (por download na Web)
Software opcional: Alaris Info Input Solution,
Alaris Capture Pro Software (apenas
Windows), Asset Management Software
Recursos de geração de imagens
Leitura de código de barras; Digitalização
Perfect Page; Enquadramento; Corte
automático; Corte relativo; Orientação
automática multilíngue; Rotação ortogonal;
Adicionar borda; Remover borda;
Preenchimento inteligente de bordas da
imagem; Preenchimento de orifício
redondo/retangular; Remoção de página em
branco baseada em tamanho de arquivo ou
conteúdo; Definição; Filtragem de risco;
Contraste/brilho automático; Suavização de
cores de fundo; Equilíbrio automático de cores;
Equilíbrio automático de branco; Ajuste

UND

ADMINISTRAÇÃO
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aprimorado de cores; Gerenciamento
aprimorado de cores; Detecção automática de
cores; Processamento de limite adaptável;
Limite fixo; iThresholding; Remoção de pixel
isolado; Regra da maioria da remoção de
ruído; Remoção de meios-tons; Eliminação
eletrônica de cores (R, G, B); Predomínio de
remoção de (1) cor; Remoção múltipla de cor
(até cinco cores); Remoção de todas as cores;
Fluxo dual; Compressão (Grupo 4, JPEG);
Mescla de imagens; Digitalização de
documento longo (até 4.064 mm/160 pol.)
Formatos de arquivo de saída
TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável
numa ou várias folhas
Requisitos elétricos
100–240 V (internacional); 50–60 Hz

SOPRADOR ASPIRADOR
Modelo: IWSA-110 - Cor: Azul - Potência: 600

25. W

Rotação: 13.000 Rpm - Soprar e aspirar com
alta confiabilidade
Voltagem: 127V (110V)

ADMINISTRAÇÃO
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SSD NVME M.2
26.

Capacidade: 256 GB - Fator de forma: M.2
2280
Dimensões: 22 x 80 x 2,15 mm - Interface: PCIe
Gen3x4
Leitura: 1800MB / s - Gravação: 900MB / s

ADMINISTRAÇÃO 1

UND

1

SWITCH 24 PORTAS GIGABIT
Padrões e Protocolo: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,

27. IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x - Interface: 24

Portas RJ45 Auto-sensíveis 10/100/1000 Mbps
com Auto Negociação (Auto MDI / MDIX) Velocidade: Gigabit

LOTE 2 – SOM E ILUMINAÇÃO
I
T
E
M

DESCRIÇÃO

UND

SECRETARIA
SOLICITANTE

QTE
ESTIMADA POR
SECRETARIA

QTE
TOTAL

UND

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 1

1

BASTÃO DE LUZ LED ULANZI VL110
RGB 2700K A 9000K COM TRIPÉ

1.

Tipos de alimentação: Bateria recarregável;
Potência: 500 W; Formatos da luz: Painel; É
dimerizável: Sim; É LED: Sim; Com Bluetooth:
Sim; Com Wi-Fi: Não; Acessórios incluídos:
Tripé;
Bastão de LED Portátil RGB para fotos;
Profissionais; Recursos com 20 modos de cor
RGB; luminescência dupla-face; dimerização
contínua; equipado com 22 contas RGB de alto
brilho, CCT varia de2500K (quente) a 9000K
(frio); Bateria de íon de lítio recarregável de 3,7
V 2600 mAh integrada, porta de carregamento
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Tipo C, SUPORTE potência total 90 minutos de
funcionamento.

BATERIA PARA CÂMERA

2.

Para uso em Câmeras T3, T5, T6, T7 E T100
Largura 2.2 mm; Bateria recarregável de Íons de
Lítio (860 mAh) para câmeras compatíveis;
Bateria de íons de lítio recarregável
Tensão nominal: 7,4 V CC; Capacidade Nominal:
860 mAh; Temperatura de operação: 0-40°C;
Dimensões: 36,2 x 14,7 x 49,0 mm; Peso: aprox.
45 g
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CABO P/ MICROFONE P10 STEREO X
XLR FÊMEA 5 M BALANCEADO
3.

Conector de entrada: Xlr Fêmea; Comprimento
do cabo: 5 m; Quantidade de conectores de
saída:
1;
Padrões
polares:
Unidirecional,Cardióide; Conector de saída: P10
Stereo; Quantidade de conectores de entrada:
1; Cabo P10 Stereo X XLR Fêmea; Conectores
niquelados

CABO P10 STEREO X CANNON MACHO
10 M PRIME
4.

Cabo Áudio; Conector: Niquelado; Modelo:
cabo p10 stereo x cannon macho; Comprimento
do cabo: 10 m; Cor: Preto; Ótimo desempenho;
Produto não blindado; Marca Aubor; Conector
de entrada: p10; Quantidade de conectores de
saída: 1; Conector de saída: cannon;
Quantidade de conectores de entrada: 1;

CABO P10/P10 MONO 10 M MXT
5.

Conector de entrada: P10; Comprimento do
cabo: 10 M; Quantidade de conectores de saída:
1; Conector de saída: P10; Quantidade de
conectores de entrada: 1; Conector: P10xP10;
Revestimento: PVC, Nylon 6,5mm e AÇO;

CABO P2 P10 ESTEREO PROFISSIONAL
2 MTS ADAPTADOR MESA DE SOM

6.

Cabo de Áudio Auxiliar P2 Estéreo x P10
Estéreo; Modelo BIDIRECIONAL com sinal de
transmissão de P2 para P10 ou P10 para P2;
Especificações: Bitola externa 3,5mm, Condutor
2 x 0.14mm, Isolamento PP, Composto
Semicondutor, Blindagem
Termoplástica;
Conector de entrada: P10 x P2; Comprimento
do cabo: 2 M; Quantidade de conectores de
saída: 2; Conector de saída: P10 x P2;
Quantidade de conectores de entrada: 2;
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CAIXAS DE SOM GR 15 ATIVA,
PASSIVA FRAHM E PEDESTAIS

7.

Caixa De Som GR 15 Ativa BT amplificada + 01
Caixa De Som GR 15 Passiva + 02 Pedestais e
Cabo De Ligação De 10 M;
O cabo de interligação entre as caixas é feito
com cabo PP 2x2,5mm (cabo grosso e
resistente); O plug SPEAKON é da CSR e também
confere ótima resistência na conexão;
GR15 ATIVA BT; Driver de Alta Compactação
(DAC): Eficiência do Titanium; Resistência do
Fenólico; Possui dispositivo para conexão
Bluetooth, USB, FM, SD Card, 2 canais
independentes para instrumentos e microfone
(conexões XLR); Conexões P10, P2 e RCA; Possui
em sua base, uma entrada com ajuste para
suporte / pedestal, uma alça superior e mais
duas alças laterais, que também servem de
apoio de inclinação para serem utilizadas no
formato retorno; Pode ser usada em sistema
Fly; Line Out e Ext. Speaker, a qual permite a
conexão de uma caixa passiva; Equalização de
Graves e Agudos; Cabo destacável; Rodas para
facilitar o transporte.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Potência RMS:
350W;
Sistema
Acústico: Bass Reflex; Amplificador: Classe AB;
Número de canais: 2; Driver: 1" polegada; Pico
de Resposta do Driver: 110dB;
Driver com resposta extendida (fenólico): 1 KHz
a 15KHz; Equalizador - Frequência de Atuação:
Graves: 50Hz; Agudos: 10KHz; Alto-Falante: 15";
Bivolt (com chave seletora): 110-220V;
Fusível: 3A; Consumo máximo: 995W;
Dimensões (A x L x P mm): 690x450x370; Peso:
14Kg;
GR15
PASSIVA;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Potência RMS:
350W; Sistema Acústico: Bass Reflex; Driver: 1";
Entrada/Saída: 2 Speakon; Impedância: 8 Ohms;
Equalizador - Frequência de Atuação: Graves:
50Hz; Agudos: 10KHz; Alto-Falante: 15";
Dimensões (A x L x P mm): 690x450x370; Peso:
12Kg;
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CÂMERA

8.

Angle de 3.0 "1.04m-Dot Gravação de vídeo Full
HD 1080p a 60 fps AF de detecção de fase
cruzada de ponto de 45 pontos Dual Pixel CMOS
AF Disparo de até 6 fps e ISO 51200 Wi-Fi
embutido com NFC, Bluetooth HDR Movie e
Time-Lapse Movie Lente EF-S 18-135mm f/3.55.6 IS STM.
Formato da câmera: APS-C (1,6x Fator de crop)
Pixels totais: 25.8 Megapixel Pixels Efetivos:
24,2 Megapixel Resolução máxima 24 MP: 6000
x 4000 Aspect Ratio 1: 1,3: 2,4: 3,16: 9 Sensor
Tipo: CMOS,22.3 x 14.9 mm Formatos de
arquivo Imagens fixas: JPEG,RAW Filmes:
H.264,MP4 Áudio: AAC Profundidade de bits: 14
bits Tipo de cartão de memória SD: SDHC/ SDXC
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Estabilização de Imagem Digital: 5-Way
Controle de Foco Tipo de foco: Auto e Manual
AF de foco contínuo (C),Foco manual (M),AF de
um servo único (S) Pontos de Autofoco e
detecção de Face: 45 (45 pontos do tipo
cruzado) Visor / Display Tipo de visor:
Pentamirror Visor do olho: 19.00 mm Cobertura
do visor: 95% Ampliação do visor: Aprox. 0,82x
Ajuste Dióptrico: -3 a +1 m Tela de Exibição: LCD
3.0 Touchscreen (1,040,000) Cobertura de Tela:
95% Controle de Exposição Sensibilidade ISO:
Auto,100-25600 (Modo estendido: 100-51200)
Obturador: 30 - 1/4000 Segundo, Modo Bulbo
Controle remoto: RA-E3,TC-80N3,RS-60E3,BRE1 (opcional) Método de medição: Medição
média ponderada no centro, medição
avaliadora, medição parcial, medição pontual
Modos de Exposição Modos: Prioridade de
abertura, Manual, Programa, Prioridade do
obturador Faixa de medição: EV 1.0 - EV 20.0
Compensação: -5 EV a +5 EV (em etapas de 1/3
ou 1/2 EV) Disparo contínuo: Até 6 fps a 24,2 MP
para até 190 quadros em formato JPEG Até 6 fps
a 24,2 MP para até 21 quadros em formato
bruto Até 3 fps a 24,2 MP para até 190 quadros
em formato JPEG Até 3 fps em 24,2 MP para até
21 quadros em formato bruto Modos do
balanço de brancos: Auto, Nublado,
Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente
(Branco),Sombra, Tungstênio Flash Flash
incorporado: Sim Velocidade Máxima de
Sincronização: 1/200 Segundos Compensação
do flash: -2 EV a +2 EV (em passos de 1/3 ou 1/2
EV) Sistema de Flash: Dedicado eTTL Conector:
Sapata padrão externa Gravação AV: Gravação
de vídeo: Sim, NTSC / PAL Formato de vídeo:
1920 x 1080p a 59,94 fps (60 Mbps MP4 via
H.264) 1920 x 1080p a 23,98,29,97 fps (30 Mbps
MP4 via H.264) 1920 x 1080p a 29,97 fps (12
Mbps MP4 via H.264) 1280 x 720p A 59,94 fps
(26 Mbps MP4 via H.264) 1280 x 720p a 29,97
fps (4 Mbps MP4 via H.264) 640 x 480p a 29,97
fps (9 Mbps MP4 via H.264) 640 x 480p a 29,97
fps (3 Mbps MP4 via H.264) 1920 x 1080p a
29.97 fps (MOV de 90 Mbps via iFrame)
Controle de exposição: Auto: velocidade do
obturador, abertura, ISO / Manual: velocidade
do obturador, abertura, ISO Sensibilidade ISO:
Auto / Manual,100 - 12800,expansível para
25600 Compensação de Exposição: -3 EV a +3 EV
(em passos de 1/3 ou 1/2 EV) Foco: Auto /
manual / auto contínuo Comprimento máximo
do clip de vídeo: 1920 x 1080: 29 Minutos,59
Segundos Gravação de áudio: Microfone com
vídeo (estéreo) Microfone externo opcional:
com vídeo (estéreo) Corpo Dimensões (LxAxP):
131,0 x 99,9 x 76,2 mm Peso: 532 g Lente EF-S
18-135mm f / 3.5-5.6 IS STM Comprimento
focal: 18 - 135mm / Comparável 35mm
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Distância focal: 28.8 - 216 mm Abertura:
Máximo: f / 3,5 - 5,6 Ângulo de visão):74 ° 20 '11 ° 30' Distância mínima de foco ):1,28 '(39 cm)
Elementos / Grupos):16/12 Lâminas de
diafragma):7,arredondada
Auto-foco):sim
Estabilização de imagem):sim Filtro Frental: 67
mm Dimensões (DxL): Aprox. 76,6 x 96 mm
Peso: 480 g;
A Câmera com Lente EF-S 18-135mm f/3.5-5.6
IS STM oferece recursos avançados de imagem,
juntamente com uma conveniente gama de
controles e conectividade. Lente EF 18-135mm
f/3.5-5.6 IS STM. Características: Sensor CMOS
APS-C 24.2MP; Processador de imagem DIGIC 7;
Sistema de autofoco de 45 pontos; LCD Touch
Screen de 3.0 Retrátil; Gravação de vídeo Full
HD 1080p; Wi-Fi com NFC sem fio Imagens
Montagem de Lente: Formato da câmera: APSC (1,6x Fator de crop); Pixels totais: 25.8
Megapixel Pixels Efetivos: 24,2 Megapixel
Resolução máxima 24 MP: 6000 x 4000 Aspect
Ratio 1: 1,3: 2,4: 3,16: 9 Sensor Tipo: CMOS,22.3
x 14.9 mm Formatos de arquivo Imagens fixas:
JPEG,RAW Filmes: H.264,MP4 Áudio: AAC
Profundidade de bits: 14 bits Tipo de cartão de
memória SD: SDHC/ SDXC Estabilização de
Imagem Digital: 5-Way Controle de Foco Tipo de
foco: Auto e Manual AF de foco contínuo
(C),Foco manual (M),AF de um servo único (S)
Pontos de Autofoco e detecção de Face: 45 (45
pontos do tipo cruzado) Visor / Display Tipo de
visor: Pentamirror Visor do olho: 19.00 mm
Cobertura do visor: 95% Ampliação do visor:
Aprox. 0,82x Ajuste Dióptrico: -3 a +1 m Tela de
Exibição: LCD 3.0 Touchscreen (1,040,000)
Cobertura de Tela: 95% Controle de Exposição
Sensibilidade ISO: Auto,100-25600 (Modo
estendido: 100-51200) Obturador: 30 - 1/4000
Segundo, Modo Bulbo Controle remoto: RAE3,TC-80N3,RS-60E3,BR-E1 (opcional) Método
de medição: Medição média ponderada no
centro, medição avaliadora, medição parcial,
medição pontual Modos de Exposição Modos:
Prioridade de abertura, Manual, Programa,
Prioridade do obturador Faixa de medição: EV
1.0 - EV 20.0 Compensação: -5 EV a +5 EV (em
etapas de 1/3 ou 1/2 EV) Disparo contínuo: Até
6 fps a 24,2 MP para até 190 quadros em
formato JPEG Até 6 fps a 24,2 MP para até 21
quadros em formato bruto Até 3 fps a 24,2 MP
para até 190 quadros em formato JPEG Até 3 fps
em 24,2 MP para até 21 quadros em formato
bruto Modos do balanço de brancos: Auto,
Nublado, Personalizado, Luz do dia, Flash,
Fluorescente (Branco), Sombra, Tungstênio
Flash Flash incorporado: Sim Velocidade
Máxima de Sincronização: 1/200 Segundos
Compensação do flash: -2 EV a +2 EV (em passos
de 1/3 ou 1/2 EV) Sistema de Flash: Dedicado
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eTTL Conector: Sapata padrão externa Gravação
AV: Gravação de vídeo: Sim,NTSC / PAL Formato
de vídeo: 1920 x 1080p a 59,94 fps (60 Mbps
MP4 via H.264) 1920 x 1080p a 23,98,29,97 fps
(30 Mbps MP4 via H.264) 1920 x 1080p a 29,97
fps (12 Mbps MP4 via H.264) 1280 x 720p A
59,94 fps (26 Mbps MP4 via H.264) 1280 x 720p
a 29,97 fps (4 Mbps MP4 via H.264) 640 x 480p
a 29,97 fps (9 Mbps MP4 via H.264) 640 x 480p
a 29,97 fps (3 Mbps MP4 via H.264) 1920 x
1080p a 29.97 fps (MOV de 90 Mbps via iFrame)
Controle de exposição: Auto: velocidade do
obturador, abertura, ISO / Manual: velocidade
do obturador, abertura, ISO Sensibilidade ISO:
Auto / Manual,100 - 12800,expansível para
25600 Compensação de Exposição: -3 EV a +3 EV
(em passos de 1/3 ou 1/2 EV) Foco: Auto /
manual / auto contínuo Comprimento máximo
do clip de vídeo: 1920 x 1080: 29 Minutos,59
Segundos Gravação de áudio: Microfone com
vídeo (estéreo) Microfone externo opcional:
com vídeo (estéreo) Corpo Dimensões (LxAxP):
131,0 x 99,9 x 76,2 mm Peso: 532 g Lente EF-S
18-135mm f / 3.5-5.6 IS STM Comprimento
focal: 18 - 135mm / Comparável 35mm
Distância focal: 28.8 - 216 mm Abertura:
Máximo: f / 3,5 - 5,6 Ângulo de visão):74 ° 20 '11 ° 30' Distância mínima de foco ):1,28 '(39 cm)
Elementos / Grupos):16/12 Lâminas de
diafragma):7,arredondada
Auto-foco):sim
Estabilização de imagem):sim Filtro Frontal: 67
mm Dimensões (DxL): Aprox. 76,6 x 96 mm
Peso: 480 g Itens Inclusos: Câmera Lente EF-S
18-135mm f/3.5-5.6 IS STM Bateria de lítio
Carregador LC-E17 para bateria LP-E17 Visor
Eyecup Ef para câmeras Rebel Tampo de Corpo
RF-3 para câmeraS.

ESTABILIZADOR GIMBAL

9.

Tipo: Eletrônico; Quantidade de eixos: 3;
Compatibilidade: Smartphones; Características:
-Dobrável - Magnético - Portátil; Recursos: ActiveTrack 3.0 - Controle por Gestos - Rotação
rápida - Modo Story - Hyperlapse, Motiolapse e
Timelapse - Modo Lanterna - Controle Single
Hand; Modos de gravação: Hyperlapse,
Motionlapse, Timelapse, Modo rotação,
Câmera lenta, Panorâmica 240 e 3x3
Panorâmica; Tipo de fixação: Magnética;
Conectividade: Bluetooth 5.0; Conexões: USB-C
e USB-A; Peso suportado: 230g; Acessórios;
Tripé, fixador magnético para celular, espaçador
de silicone, limpador de superfície para
acoplamento do celular, guia de silicone para
alinhamento da fixação do smartphone;
Aplicativos: DJI Mimo; Alimentação: USB; Cor:
Cinza; Dimensões: Peso aproximado - Peso do
produto com embalagem
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973g; Dimensões do produto com embalagem Largura
27,6cm; Dimensões do produto com
embalagem - Altura
11,9cm; Dimensões do produto com
embalagem - Profundidade
10,3cm

EXTENSÃO ELÉTRICA 20 M 10/20A
CABO PP2X1,0MM REFORÇADA
10.

Extensão Com Tomada em Barra Femea Dupla
20A reforçada CABO PP 2x1,0mm, Plug macho
de 2 POLOS 10 amperes; Tomada fêmea serve
tanto o pino fino 10a, como o pino grosso 20a;
Extensão e bivolt, funciona em 110 / 127 e 220
volts; Corrente máxima: 20 A; Quantidade de
tomadas: 2; Comprimento do cabo: 20 M;
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FLASH PARA CÂMERA

11.

Flash 600 Ex Rt Il Ttl para Câmeras mais o
Difusor; Compatível com o sistema de disparo
por radiofrequência a 2,4 GHz e com a medição
E-TTL / E-TTL II, o Speedlite YN600EX-RT II é um
acessório útil para a sua câmara. Ele possui um
poderoso número guia de 197 'em ISO 100 e
200mm, bem como um impressionante
intervalo de zoom de 20-200mm, junto com um
painel grande angular para cobertura de 14mm
em câmeras full-frame. A iluminação de ressalto
também é possível com inclinação de -7 a 90 ° e
rotação esquerda e direita de 180 °; Juntamente
com transmissão de rádio e recepção para o
acionamento sem fio, a funcionalidade mestre e
escravo TTL sem fio deste flash também se
estende ao acionamento de pulso óptico
padrão, onde o YN600EX-RT II é compatível com
os sistemas de flash. Ele tem um tempo de
reciclagem de cerca de três segundos e
configurações de sincronização de primeira e
segunda cortina de alta velocidade. E possui um
modo estroboscópico multi flash para vários
flashes durante uma única exposição. Ele
funciona com quatro pilhas AA e vem com um
case e um mini suporte; Porta de sincronização
do PC para disparo fora da câmera com fio
Sistema de rádio sem fio funciona com até 15
canais em 5 grupos Transmissão óptica tem
acesso a 4 canais e 3 grupos; Cartão de ressalto
embutido para refletir a luz para a frente
quando o flash é inclinado para cima;
Configurações manuais de energia de 1/1 a
1/128 com 29 níveis totais; Modo
estroboscópico de 1-100 Hz para flashes de 1100; Modo de economia de energia e proteção
contra superaquecimento;
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ILUMINAÇÃO SOFT-BOX

12.

Iluminação ideal para filmagens e para usar em
estúdios. Contém softbox tipo haze de 50x70cm
com soquete quádruplo padrão E27 e com
lâmpadas, tripés de iluminação com até 2 M de
altura e uma bolsa em nylon para transportar
tudo isso com segurança; As lâmpadas
fluorescentes não geram calor, o que permite
ficar ligadas por mais tempo que as lâmpadas
halógenas ou foto flood, possuem maior vida
útil e oferecem economia de energia. Sua luz é
branca, dispensando assim correções com
filtros; amenizar as sombras podendo ser
posicionada próximo ao alvo e iluminação na
parte superior; Softbox (haze) Para ser utilizado
com o soquete quádruplo, pode ser usado como
refletor sem a capa difusora ou somente com o
difusor. Já vem com bolsa para guardar todas as
peças do conjunto.
Tripé de iluminação 2 M; Tripé de iluminação
com altura máxima 2mts, três seções, preto;
Haste para girafa com cabeça giratória em
plástico, que proporciona uma inclinação de
180°. Deve ser utilizada com tripé de
iluminação; Soquete E27 para lâmpadas; O
soquete é um iluminador versátil e aplicável
para uso em estúdios e externas (não tem
bateria a alimentação é pela energia elétrica);
Bolsa em Nylon para transportar; Largura x
Comprimento: 50 cm x 70 cm; Compatibilidade:
Estúdio, foto, vídeo; Suporte Girafa; Bocal e
Lâmpada Fria Original 220v;
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LENTE EF 16-35MM F/4L IS USM

13.

Lente zoom grande angular com estabilizador
de imagem de 4 pontos; A EF 16-35mm f/4L IS
USM é uma lente com abertura fixa e de elevado
desempenho ótico. Ideal para utilização em
diversas condições de luz, a abertura máxima de
f/4 permanece constante em todo o alcance de
distância focal, de forma a evitar variações na
velocidade do obturador ou ISO durante
aplicações de zoom. Possui três elementos
asféricos que asseguram imagens claras e
nítidas em todo alcance focal e com mínima
distorção.
Os dois elementos UD (Dispersão Ultrabaixa)
praticamente
eliminam
as
aberrações
cromáticas. Os revestimentos Super Spectra da
proporcionam equilíbrio de cores e melhoram o
contraste. Também reduzem o brilho e o efeito
fantasma, um problema comum provocado pelo
reflexo da luz no sensor da câmera. Os
revestimentos de fluorite previnem a presença
de pó e gotas d´água nos elementos internos da
lente a fim de garantir sempre a melhor
qualidade de imagem.
Um diafragma de abertura circular de 9 lâminas
proporciona às zonas desfocadas um aspecto
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mais suave e uniforme para que os assuntos em
primeiro plano se destacam com nitidez numa
desfocagem de fundo suave.
Além de tudo isso, a EF 16-35mm f/4L IS USM
oferece a qualidade da Série L, que é a estrela
da linha de lentes profissionais da,
representando o que há de melhor em ótica. As
lentes da Série L combinam desempenho
superior com excelente manuseio e são
resistentes a poeira e umidade.
Tamanho do Filtro: 77mm; L-Lente: Sim;
Construção da Lente: 16 elementos em 12
grupos; Distância Focal Mais Próxima: 0.92
ft./0.28m; Montagem: EF; Sistema IS: Sim;
Motor de Foco: USM
Distância Focal (Lente): 16-35mm; Fator F-stop:
f/4L; Lente Tipo: Série L, Angulares.

LENTE ZOOM EF 75-300MM

14.

A lente zoom EF 75-300mm f/4-5.6 III abrange
uma ampla faixa de zoom e garante imagens de
alta qualidade. É uma parceira compacta e
econômica para qualquer câmara EOS. Esta
lente apresenta zoom ótico de 4x e é ideal para
os fotógrafos que se interessam pela fotografia
de esportes, vida selvagem ou retratos. Tal
como acontece com outras lentes, a EF 75300mm f/4-5.6 III restringe o campo de visão
(telefoto) e permite diminuir a profundidade de
campo.
Seu sistema ótico, construção refinada e
exterior resistente são necessários para
qualquer fotógrafo. Conta com um motor DC
para movimentar o Auto Foco.
Sua ampla faixa de distância focal proporciona
muitas possibilidades criativas, além de ser
compatível com toda a linha de câmeras
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MESA DE SOM: CONSOLE X2222USB
XENYX DE MISTURA 100V/240V

15.

Tipo de console: Analógica; Com alimentação
fantasma: Sim; Principais efeitos incluídos:
Hall, Room, Plate, Gated, Reverse, Early
reflections,Ambience,Delay,Echo,Chorus,Flang
er,Phaser,Detune,Pitch shifter,Delay/Reverb;
Quantidade de canais: 16; Com equalizador:
Sim; Quantidade de efeitos: 16; Altura: 90 mm;
Largura: 430 mm; Tipos de alimentação:
Corrente elétrica; Com efeitos: Sim;
Conectores: 8 mic XLR in,8 line TRS 6.3 mm in,4
line TRS L-mono/R 6.3 mm in,2 aux return TRS
L-mono/R 6.3 mm,1 aux return TRS L/R 6.3
mm,3 aux send TRS 6.3 mm,1 FX send jack 6.3
mm out,1 track RCA L/R in,1 track RCA L/R
out,1 footswitch jack 6.3 mm,1 phone;

MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL
16. Comprimento

do cabo: 1 m; Usos
recomendados: pilhas; Formatos: sem fio; Tipos
de microfone: sem fio; Quantidade de
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microfones: 2; Frequência mínima: 630 Hz;
Frequência máxima: 690 Hz;

MICROFONE
VIDEOMIC
SUPERCARDIÓIDE

17.

O microfone shotgun montado em câmera
videomic GO, fornecendo uma configuração de
microfone simples para gravação de áudio
interna ou externa de qualidade usando
qualquer camcorder ou câmera HDSLR que
forneça energia plug-in.
É recomendado para câmeras; Formato:
shotgun; Cabo de 20cm; Conector/es de saída:
jack 3.5 mm; Frequência máxima: 16kHz;
Frequência mínima: 100Hz; Alta resolução.

MICROFONES
OMNIDIRECIONAL
18.

GO

UND

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 1

1

UND

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 3

3

UND

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 3

3

UND

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 3

3

CONDENSADOR

É recomendado para computador, câmeras,
gravações, apresentações, entrevistas; Inclui 2
microfones; Formato: lapela; Cabo de 4m;
Conector/es de saída: jack 3.5 mm; Frequência
máxima: 18kHz; Frequência mínima: 65Hz;
Diminui o som ambiental e captura a sua voz
com a mais alta qualidade;

MICROFONES DE MÃO COM FIO LS50

19.

Globo metálico com pintura de alta resistência;
Cápsula com ímã de neodímio; Cor: Preto; Tipo:
Dinâmico;
Directividade:
Cardióide
(Unidirecional); Impedância: 600 Ohms;
Resposta Frequência: 70Hz ~ 13KHz;
Sensibilidade: 1,6mV/Pa (-50dBV); Cabo: 5m
(Coaxial); Conector: P10 (6,3mm) / XLR 3F (3
Pinos); Chave ON/OFF: Sim; Conectores de
saída
XLR-3 in;

PEDESTAL MICROFONE IBOX 1 MIC
CACHIMBO E CAPA

20.

Suporte para microfone pedestal girafa sem
regulagem de altura para um microfone.
Pintura
eletrostática
e
tratamento
antiferrugem; Sua base principal não tem
regulagem de altura, tendo como único ajuste
de altura a Articulação da Girafa
Invertendo sua Girafa para baixo, a altura do
mic pode variar de 35 a 83 cm de altura em
relação ao chão; A articulação da girafa fica a
uma altura fica de 98 cm Com a Girafa em
posição normal, o microfone pode ficar
posicionado a uma altura de 113 a 161 cm
Os tubos tem 16 cm de espessura;
Tipo de suporte: Braço girafa; Material: Ferro;
É suporte de mesa: Não; Tipo de base: Tripé;
Altura mínima - Altura máxima: 113 cm - 161
cm;
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TRIPÉ

21.

Feito em alumínio anodizado possui 3 seções,
elevador central que garante a estabilidade do
produto, manoplas individuais que definem os
ângulos com travamento direcional, um suporte
de mão para dar firmeza e também para
manusear o tripé de um local a outro, um
gancho para suportar bolsa ou acessórios, um
engate e bolha de nível embutida; suporta até
4,0 kg (ideal para câmeras de pequeno porte), a
altura máxima 166 Cm e altura mínima 64 Cm.
Compatível com todas as câmeras digitais e
analógicas, pois o seu encaixe é universal.
Acompanha bolsa para transporte; tripé
amador; engate rápido acoplado na cabeça do
tripé; case para transporte do tripé; É
compatível com todas as câmeras digitais
(compactas ou DSLR) e analógicas, pois o seu
encaixe é universal, limitando-se ao peso
suportado de até 4kg contando com o peso total
da câmera + lente.

UND

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 2

2

Obs: O QUANTITATIVO DESTINA-SE ÀS DEMANDAS DO ÓRGAO GERENCIADOR DO SRP, REPRESENTADO,
NESSE CERTAME, PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO; GOVERNO; EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE; SAÚDE; FINANÇAS; OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E
SOCIAL; AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO.
2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
2.1. A aquisição do LOTE 1 - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - Se faz jus tendo em
vista a necessidade de equipar e renovar o aparato informático do município de Arataca no que se refere
às diversas Secretarias. Equipamentos estes essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem
cumpridas pela administração pública, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados
pelas atividades desenvolvidas pelas Secretarias e demais órgãos participantes. Justifica-se também
levando em conta que a maior parte das tecnologias, computadores e equipamentos de interconexão
passam por um ciclo de depreciação natural diretamente ligada a modernização e a evolução
tecnológica, cabendo aos gestores as disposições necessárias a fim de garantir a continuidade das
informações de forma proficiente. Espera-se que com esta aquisição, os servidores municipais tenham
melhores condições de desempenhar suas atividades as quais trarão benefícios diretos e indiretos à
população.
2.2. A aquisição do LOTE 2 – EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO - Está vinculada
ao atendimento das necessidades de melhoria das condições de trabalho do Setor de Comunicação. O
objetivo é realizar a compra de materiais audiovisuais com a melhor relação custo-benefício, mediante
a estipulação de critérios de aferição de qualidade, conforme normas citadas neste Termo de Referência,
os quais contribuirão para o aperfeiçoamento da cobertura dos vários eventos e atividades realizados
pelas diversas secretarias do município de Arataca, demonstrando que a iniciativa está alinhada ao
Planejamento Estratégico do município, que tem como uma de suas premissas a difusão das ações
direcionadas à valorização das pessoas, à transparência, à ética e ao comprometimento com inovação e
responsabilidade com a população.
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2.3. A DEFINIÇÃO DAS UNIDADES E DAS QUANTIDADES a serem adquiridas em função do consumo e
utilização prováveis, foram obtidas de acordo com a necessidade de cada Secretaria e encontra-se nas
colunas 4 e 5 das tabelas acima.
3. DO FORNECIMENTO
3.1. O fornecimento dos produtos ocorrerá parceladamente, de acordo às necessidades da Secretaria
interessada, em local indicado na Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento da mesma.
3.2. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos
produtos.
3.3. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações, sem ônus
para a Administração Pública.
4. DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Transferência Bancária em
conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada
parcela dos produtos entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou
em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias
à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação,
devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial.
4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como
da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6. A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhistas.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
I-Entregar os produtos e/ou serviços de acordo com as especificações, como: marca, validade, preços
propostos na licitação e nas quantidades solicitadas;
II - Retirar, transportar, reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do presente contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, bem como
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providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 24 horas, contados da notificação pela
organização.
III - Responder pelas perdas, danos ou prejuízos que vierem causar à Contratante ou terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, independente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;
IV- Manter durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
V - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e comerciais
decorrentes da execução do presente Contrato;
VI - Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado pela Contratante, documentos que
provem estar cumprindo as obrigações assumidas em especial, encargos trabalhistas, previdenciários,
ficais e comerciais;
VII - Entregar os produtos e serviços contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas
condições, nas embalagens originais, sem indícios de avarias ou violação.
VIII - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus
empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação;
IX - Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias, no prazo de garantia, qualquer material defeituoso
que houver fornecido;
X - Entregar os produtos acompanhados de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica -DANFE;
XI - Encaminhar via e-mail, cópia do DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), Certidões de
Regularidade Fiscal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
XII - Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Prefeitura Municipal de Arataca-BA e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
XIII - Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo
número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel
execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado mantenha permanente contato com
os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato;
XIV -Responsabilizar-se porto do e qualquer ônus decorrente do entregado objeto licitado, inclusive
frete.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I.

Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato.

II.

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar o fornecimento de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência;

III.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

IV.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos materiais por servidor especialmente
designado.

V.

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais descumprimentos das obrigações
contratuais, fixando prazo para a sua correção;

VI.

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos;
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VII.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado.

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR
LOTE, observadas as especificações referenciais dos produtos.
8. DA VIGÊNCIA DA ATA
8.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
8.2. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida
revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeiro inicial da ata, nos termos da
legislação que rege a matéria.
8.3. O preço registrado e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) serão divulgados no Diário Oficial
do Município e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1. As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre o Município, por meio da
Secretaria requisitantes, e a(s) proponente(s) vencedora(s) serão formalizadas por meio de termo
contratual, observando as condições estabelecidas neste Instrumento, legislação vigente e na proposta
vencedora.
10. DO REGISTRO DOS PREÇOS
10.1. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
10.2. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar
de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da
solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em
empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
10.3. Sendo julgada procedente a revisão será mantida o mesmo percentual diferencial entre os preços
de mercado e os propostos pela licitante à época da realização deste certame licitatório.
10.4. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 30 (trinta) dias.
Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços.
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Dados da Empresa:
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:

Telefone:

Endereço:
Cidade:

Estado:

CEP:

E-mail:
Representante Legal para assinatura do contrato:
Nome:
CPF:

RG:

Endereço:
Cidade:

Estado:

CEP:

E-mail:
Telefone:

Profissão:

Banco:

Agência:

Conta:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SOM E ILUMINAÇÃO EM
ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS.

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTE

MARCA VL UNIT R$

VL TOTAL R$

ITEM

VALOR TOTAL DO LOTE (.................) R$ ........... ( .................................. )
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (.................) R$ ........... ( .................................. )
Validade da Proposta:
Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a realização
do objeto.
Assinatura do Representante Legal
CARIMBO DO CNPJ
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ANEXO III - MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pelo presente instrumento, o município de ARATACA, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizada na Praça João Gonçalves de Queiroz, S/N, Centro, Arataca- Bahia, CEP 45.695-000,
Sala de Reuniões do Departamento de Licitação, ARATACA-Bahia, neste ato representada pelo (a)
pregoeiro (a) Oficial, Srº ......................., nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 225 de 22 de março de 2021 e as demais normas legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
PRESENCIAL Nº 005/2022 , SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, publicada no DOM nº..........do dia .................., e Jornal ...., página .......transcurso o prazo
para interposição de recursos e a necessária homologação, a(s) empresa(s) abaixo citadas, doravante
denominada(s) Fornecedor(es), firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para para AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SOM E ILUMINAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS
DIVERSAS SECRETARIAS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. Os preços dos produtos/materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 005/2022, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), conforme tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA : ......................................................... Pessoa Jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF Nº........., localizada no endereço,.......................................,telefone............,
neste ato representada pelo Sr. ____________________, inscrito no CPF nº _______________,
portador do RG nº ____________, residente e domiciliado .............telefone............
ESPECIFICAÇÃO

UND

QTE

MARCA VL UNIT R$

VL TOTAL R$

ITEM

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por meio do (a)
pregoeiro (a) Oficial, nos termos do Decreto Municipal nº 225 de 22 de março e 2021 e demais
legislações vigentes, autorização para fornecimento dos produtos/materiais para serem atendidos, de
acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser
assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 02 (DOIS) dias úteis a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos
produtos/materiais, objeto deste Pregão.
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3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para iniciar a
realização do fornecimento.
3.5. A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for
o caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.
3.6. O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, SOB
O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora
da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.7. O Município de ARATACA não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado
ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento à contratada será efetuado de acordo os valores apurados no mês, até o 30º dia do
mês subsequente do fornecimento, mediante a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente
atestada(s) pelo departamento responsável.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou
em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias
à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação,
devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5.A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da
Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista
válidas.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65,
da Lei nº 8.666/93.
5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
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5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados
de classificação apresentados na Ata do Pregão.
5.2.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
6.1.1. Pelo Órgão Gerenciador, mediante comunicação da Unidade requisitante, quando:
6.1.1.1. A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a Unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
6.1.1.3. A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei
Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
6.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a
Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não
aceitas as razões do pedido.
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6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao
Registro de Preços.
6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato
no Diário Oficial do Município.
7.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos
atos administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, SOB O SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS (SRP)
7.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá à O (a) pregoeiro (a)
Oficial do município.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em
duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
ARATACA -Bahia, ..... de ............... de 2022
O (a) pregoeiro (a) Oficial
(Órgão Gerenciador)

Fornecedor
(Representante)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____ / 2022

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE _________QUE
ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO
DE ARATACA E DE OUTRO, A EMPRESA
....................

O Município de ARATACA-BA, inscrito no CNPJ Nº 13.658.158/0001-03, com sede administrativa na
Praça João Gonçalves de Queiroz, S/N Centro, ARATACA- Bahia, CEP 45.695-000, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. FERNANDO MANSUR
GONZAGA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 205.931.125-04, RG nº 0134352050 SSP/BA, residente
Rua Eglantina, nº 208, Centro CEP 45.695-000, no uso das atribuições legais e as normas gerais de que
trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à
matéria, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa ________,
inscrita no CNPJ (MF) Nº ___________, estabelecida na Rua ____________ bairro, cidade – BA,
representada neste ato pelo seu representante legal o Sr. ___________ inscrita no CPF/MF Nº
__________, portador da cédula de identidade Nº ___________– SSP/UF, residente na Rua ______
Bairro _______ cidade- BA CEP ______, doravante designada simplesmente CONTRATADA resolvem
celebrar o presente CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores,
Decreto Municipal nº 225/2021 e demais legislações pertinentes, conforme o PREGÃO PRESENCIAL Nº
005/2022 , SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), mediante as seguintes Cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE _________, conforme especificações do Termo
de Referência constantes no Anexo I – Especificações e Proposta de Preços apresentadas pela
CONTRATADA, os quais integram o presente instrumento independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em ___/___/2022, ou
com o fornecimento total dos produtos/materiais, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

ÓRGÃO
0304 - SECRETARIA
MUNICIAPAL DE

UNIDADE
ORÇAMENTARIA
030404 SECRETARIA
MUNICIPAL DE

PROJETO/
ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

FONTE
RECURSO

2.116 - GESTÃO
DAS AÇÕES DA

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO

00 - RECURSOS
ORDINÁRIOS

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000

Arataca-Bahia

48

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

PLANEJAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO

PLANEJAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

0305 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS

030505 SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS

2.010 - GESTÃO
DOS SERVIÇOS DA
SECRETARIA
FINANÇAS

0306 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE

030607 - FUNDO
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

2.012 - GESTÃO
DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

0306 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE

030607 - FUNDO
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

0306 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE

030607 - FUNDO
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

0306 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE

030607 - FUNDO
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

0306 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE

030607 - FUNDO
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

0306 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE

030607 - FUNDO
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

2.110 - GESTÃO
DAS AÇÕES NA
EDUCAÇÃO
INFANTIL (CRECHE)

0306 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE

030607 - FUNDO
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

2.110 - GESTÃO
DAS AÇÕES NA
EDUCAÇÃO
INFANTIL (CRECHE)

0306 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE

030607 - FUNDO
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

2.111 - GESTÃO
DAS AÇÕES NO
ENSINO
FUNDAMENTAL

0306 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE

030607 - FUNDO
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

2.111 - GESTÃO
DAS AÇÕES NO
ENSINO
FUNDAMENTAL

0306 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE

030607 - FUNDO
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

2.111 - GESTÃO
DAS AÇÕES NO
ENSINO
FUNDAMENTAL

0307 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE

030707 SECRETARIA

2.030 MANUTENÇÃO

2.109 - GESTÃO
DAS AÇÕES NA
EDUCAÇÃO
INFANTIL (PRÉ
ESCOL
2.109 - GESTÃO
DAS AÇÕES NA
EDUCAÇÃO
INFANTIL (PRÉ
ESCOL
2.109 - GESTÃO
DAS AÇÕES NA
EDUCAÇÃO
INFANTIL (PRÉ
ESCOL
2.110 - GESTÃO
DAS AÇÕES NA
EDUCAÇÃO
INFANTIL (CRECHE)

44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

00 - RECURSOS
ORDINÁRIOS

01 - REC. IMP.
E TRANSF. IMP.
- EDUCAÇÃO 25%

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO

01 - REC. IMP.
E TRANSF. IMP.
- EDUCAÇÃO 25%

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO

04 - CONTRIB.
AO PROG.
ENSINO FUND.
- SALÁRIO
EDUCAÇÃO

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO

19 TRANSFERÊNCI
AS FUNDEB
(30%)

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO 44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENT
33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
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01 - REC. IMP.
E TRANSF. IMP.
- EDUCAÇÃO 25%
04 - CONTRIB.
AO PROG.
ENSINO FUND.
- SALÁRIO
EDUCAÇÃO
19 TRANSFERÊNCI
AS FUNDEB
(30%)
01 - REC. IMP.
E TRANSF. IMP.
- EDUCAÇÃO 25%
04 - CONTRIB.
AO PROG.
ENSINO FUND.
- SALÁRIO
EDUCAÇÃO
19 TRANSFERÊNCI
AS FUNDEB
(30%)
00 - RECURSOS
ORDINÁRIOS
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DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICA E SOCIAL

DAS AÇÕES DA SEC
DE DESENV. SOCIAL

0307 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICA E SOCIAL

MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENT
O ECONÔMICA E
SOCIAL
030707 SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENT
O ECONÔMICA E
SOCIAL
030707 SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENT
O ECONÔMICA E
SOCIAL
030708 - FUNDO
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

0307 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICA E SOCIAL

030708 - FUNDO
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

2.077 - GESTÃO DO
BLOCO DA
PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO

0307 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICA E SOCIAL

030708 - FUNDO
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

2.077 - GESTÃO DO
BLOCO DA
PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO

0309 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, MEIO
AMBIENTE E TURÍSMO

030909 SECRETARIA
MUNICIPAL DE
AGRICULTURA,
MEIO AMBIENTE

2.031 - GESTÃO
DAS AÇÕES DE
AGRICULTURA

0310 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

031010 - FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

2.004 - GESTÃO
DAS AÇÕES DO
PAB-FIXO

0310 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

031010 - FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

2.004 - GESTÃO
DAS AÇÕES DO
PAB-FIXO

0310 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

031010 - FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

2.023 - GESTÃO
DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE
SAÚDE

0310 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

031010 - FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

2.026 - GESTÃO
DAS AÇÕES DO PSF

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO

0310 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

031010 - FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

2.026 - GESTÃO
DAS AÇÕES DO PSF

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO

0307 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICA E SOCIAL

0307 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICA E SOCIAL

44205200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO

28 - FEAS FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

2.030 MANUTENÇÃO
DAS AÇÕES DA SEC
DE DESENV. SOCIAL

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO

29 TRANSFERÊNCI
AS DE
RECURSOS DO
FNAS

2.077 - GESTÃO DO
BLOCO DA
PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO

00 - RECURSOS
ORDINÁRIOS

2.030 MANUTENÇÃO
DAS AÇÕES DA SEC
DE DESENV. SOCIAL

33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
33903000000 - MATERIAL DE
CONSUMO
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
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28 - FEAS FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
29 TRANSFERÊNCI
AS DE
RECURSOS DO
FNAS
00 - RECURSOS
ORDINÁRIOS

02 - REC. IMP.
E TRANSF. IMP.
- SAÚDE - 15%
14 TRANSFERÊNCI
AS DE
RECURSOS DO
SUS
02 - REC. IMP.
E TRANSF. IMP.
- SAÚDE - 15%
02 - REC. IMP.
E TRANSF. IMP.
- SAÚDE - 15%
14 TRANSFERÊNCI
AS DE
RECURSOS DO
SUS
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CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I - O Valor Global do presente contrato é de R$ ..............(.....................), conforme itens, quantitativos e
valores unitários:
LOTE
........

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTE

MARCA VL UNIT R$

VL TOTAL R$

II - O pagamento à contratada será efetuado por meio de transferência bancária, no Banco:
......................., Ag: ......................., C/C: .............................., de acordo os valores apurados no mês, até
o 30º dia do mês subsequente do fornecimento, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente
atestada pelo departamento responsável.
III - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
§ 1º Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou
em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias
à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação,
devidamente regularizada.
§ 2º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial.
§ 3º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem
como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
§ 4º A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhistas.
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
I - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o
caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.
II - O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, SOB
O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora
da licitação, bem como as cláusulas deste instrumento.
III – O prazo máximo de entrega é de 2(dois) dias úteis a contar do recebimento de cada solicitação.
Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído
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imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação
assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital.
§1º Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e atesto do servidor
responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados.
§ 2º A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e datas
de entregas futuras dos produtos licitados.
§ 3º O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força maior,
devidamente comprovado pela empresa vencedora, por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes da
data fixada para a entrega.
§ 4º A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa vencedora
da obrigação de ressarcir as secretarias requisitantes do valor correspondente aos custos que vier a ter
para suprir as necessidades administrativas de suas Unidades, até o recebimento dos
produtos/materiais.
§ 5º Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação
dos serviços.
§ 6º Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para
providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas previstas
neste edital e de ressarcirá Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto
neste instrumento convocatório.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA:
Constituem obrigações da Contratada:
I-Entregar os produtos e/ou serviços de acordo com as especificações, como: marca, validade, preços
propostos na licitação e nas quantidades solicitadas;
II - Retirar, transportar, reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do presente contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, bem como
providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 24 horas, contados da notificação pela
organização.
III - Responder pelas perdas, danos ou prejuízos que vierem causar à Contratante ou terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, independente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;
IV- Manter durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
V - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e comerciais
decorrentes da execução do presente Contrato;
VI - Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado pela Contratante, documentos que
provem estar cumprindo as obrigações assumidas em especial, encargos trabalhistas, previdenciários,
ficais e comerciais;
VII - Entregar os produtos e serviços contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas
condições, nas embalagens originais, sem indícios de avarias ou violação.
VIII - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus
empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação;
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IX - Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias, no prazo de garantia, qualquer material defeituoso
que houver fornecido;
X - Entregar os produtos acompanhados de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica -DANFE;
XI - Encaminhar via e-mail, cópia do DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), Certidões de
Regularidade Fiscal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
XII - Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Prefeitura Municipal de Arataca-BA e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
XIII - Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo
número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel
execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado mantenha permanente contato com
os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato;
XIV -Responsabilizar-se porto do e qualquer ônus decorrente do entregado objeto licitado, inclusive
frete.
§1º A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do prazo máximo
para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para cumprimento integral do
pedido, detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente
advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada com multa e/ou com as demais sanções
previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive em rescisão unilateral do contrato.
§ 2º Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi apresentada
na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade igual ou superior à marca
inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio de
documento formal, no qual apresente justificativa plausível, devidamente comprovada.
§ 3º A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela
CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que emitirá relatório
técnico de análise aprovando ou não a substituição mencionada no parágrafo anterior.
DA CONTRATANTE:
I - Constituem obrigações da Contratante:
a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo
estabelecido por Lei.
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor designado, o
Sr..............................................................
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,
§ 1º - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com base no
Art. 65, II, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
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Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução
do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes sanções:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o limite
de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar
motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do
prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 11º dia de atraso, será
considerado descumprimento total da obrigação assumida.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela
Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de
ARATACA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que
causem prejuízo à Administração;
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de
até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
§ 1º As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
§ 2º As sanções previstas nas alíneas “a” e “f” poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções
previstas nas alíneas “b”, e “c”
§ 3º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA
ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93.
§ 4º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 5º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
§ 6º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta) dias
corridos na entrega da parcela dos materiais solicitados.
§ 7º Após o 11º (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a
CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas:
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a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período
total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
I - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
II - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos I a XVIII do art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93.
II.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
procedimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
III - A rescisão do contrato poderá ser:
III.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante notificação através de ofício
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das
penalidades previstas neste contrato;
III.2 - amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao
contrato, desde que haja conveniência para a Contratante e
III.3 - judicial, nos termos da legislação.
IV - A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
V - De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base nos
incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela
execução do contrato até a data da rescisão;
VI - A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos
causados à CONTRATANTE.
VII - Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam reconhecidos os
direitos da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o
fornecimento objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL
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As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo
este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
II - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou
em parte.
III - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis
com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições do Direito Privado.
IV - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução
do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que
haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
V - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAENTOS, no Diário
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.
CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor
designado, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste
instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como prevê o
Artigo 67, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Camacan, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
ARATACA (BA) ____de ___________________de_________

MUNICÍPIO DE ARATACA
FERNANDO MANSUR GONZAGA – Prefeito Municipal
(Contratante)
_____________________________________________
XXXXX
Contratada
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ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

CREDENCIAMENTO
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede na
......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento
de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº. .............., expedido pela
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, nº. ....., residente
na rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes
para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento
licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS (SRP), conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los,
apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Município de ....................., ......... de ................................ de 2022.

______________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no Inciso VII do Art. 4º da
Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções
factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.

Município de ....................., ......... de ................................ de 2022.

______________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

Obs. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e entregue à O
(a) pregoeiro (a) durante o credenciamento e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e
documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

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

Município de ....................., ......... de ................................ de 2022.

______________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ e constar no envelope “B” – Habilitação.
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ANEXO VIII- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Ao Município de ARATACA
Att. Sr º (a) pregoeiro (a):
Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ N° __________,
(ENDEREÇO COMPLETO)____________________________________, declara, sob as penas da lei, sob
as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014 que:
a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP):
(

) MICROEMPRESA (ME);

(

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Município de ....................., ......... de ................................ de 2022.

______________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

Obs. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e entregue à O (a)
pregoeiro (a) durante o credenciamento e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e
documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.
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ANEXO IX - DECLARAÇÃODE IDONEIDADE (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

DECLARAÇÃODE IDONEIDADE
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP),
instaurado por este município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o
Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Município de ....................., ......... de ................................ de 2022.

______________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ e constar no envelope “B” – Habilitação.
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