ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SETOR DE LICITAÇÕES
Rua Jerônimo Câmara, 74, Centro, João Câmara/RN –
CEP 59.550-000
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022
(Processo Administrativo n° 025/2022)
O Município de JOÃO CÂMARA/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ nº
08.309.536/0001-03, com endereço na Rua Jerônimo Câmara, 74, Centro, JOÃO CÂMARA, através
de seu Prefeito o Sr. Manoel Bernardo dos Santos, torna público, na forma da Lei nº. 10.520/2002,
subsidiariamente, da Lei nº. 8.666/1993, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n°
066/2013 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame que fará realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico tendo como tipo o menor preço, conforme especificações e
quantitativos constantes no Termo de Referência – Anexo I, objeto do processo administrativo
supracitado.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal 066/2013 que regulamenta o SRP, bem como, Lei Complementar nº 123/06, e,
subsidiariamente as normas constantes das Leis 8.666 de 21 de junho de 1993.
Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá
acessar, na internet, a página www.portaldecompraspublicas.com.br, no link “Processos” para
acompanhar, ou cadastrar-se no link “Adesão”, para participar;
As propostas comerciais serão recebidas a partir das 09h00min do dia 05/08/2022 até as
09h15min do dia 23/08/2022, por meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br,
onde se encontra o link “registro de proposta”, podendo os interessados cadastrar ou
substituir propostas no sistema eletrônico;
As propostas serão abertas às 09h30min do dia 23/08/2022 (horário de Brasília).
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Rua Jerônimo
Câmara, 74, Centro, nos dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das 08h00min às 12h00min
e das 14h00min às 17h00min, na sexta-feira das 08h00min às 12h00min mesmo endereço e período
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
1.

DO OBJETO

1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a OBTENÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2.
A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3.
O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4. DO REGISTRO DE PREÇOS
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1.4.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal
de preços relativos à aquisição de produtos, para contratações futuras da Administração Pública.
1.4.2. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as
condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações
técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento
convocatório, seus anexos e nas respectivas propostas aduzidas (ANEXO X).
1.4.3. A Administração Municipal é responsável pela condução do conjunto de procedimentos do
presente certame licitatório, bem como pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.
1.4.4. Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da
presente licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de
Preços.
1.4.5. O Órgão Gerenciador do presente SRP será o Município de JOÃO CÂMARA.
1.4.6. A Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses.
1.4.6. A existência de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a firmar as
contratações que dele poderão advir; facultando-se a realização de procedimento específico para a
aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento
em igualdade de condições.
1.4.7. Homologado o resultado da licitação, a Administração Municipal, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os licitantes
vencedores para assinatura da ARP, a qual constitui compromisso formal de fornecimento nas
condições estabelecidas; observados os requisitos de publicidade e economicidade.
1.4.8. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura da ARP, contado
a partir da data da convocação. O aludido prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Administração.
1.4.9. Se o licitante vencedor, convocado nos termos do item anterior, recusar-se a celebrar a ARP
respectiva, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02.
1.4.10. A recusa dos licitantes em atender às convocações de que tratam os itens 13.9 e 13.10,
desde que ocorram dentro do prazo de validade de suas propostas, sujeita-os às sanções
administrativas legalmente estabelecidas nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002.
1.4.11. A contratação junto ao fornecedor registrado, após informação emitida pelo Pregoeiro, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
ordem de serviço, ou outro instrumento similar, conforme o caso.
1.4.12. A ARP poderá sofrer acréscimos nas quantidades de seus itens.
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1.4.13. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas sem convocação, por parte
desta Prefeitura, para assinatura da ARP, fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos
assumidos em sua(s) proposta(s).
2.

DO CREDENCIAMENTO

2.1. A participação nesta licitação é EXCLUSIVA às Microempresas - ME, Empresas de Pequeno
Porte – EPP, Microempreendedor Individuais - MEI e equiparadas (sociedades cooperativas que
tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no
inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e
não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado, exceto os itens 002, 003, 004, 005, 013, 016.
2.1.1. A presente licitação possui prioridade de contratação para Microempresas - ME,
Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individuais - MEI sediadas
regionalmente aqui consideradas todas as empresas localizadas em todo o Estado do Rio
Grande do Norte até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
2.1.2. Não havendo o mínimo de 03 (três) 0fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas sediados regionalmente e capazes
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, não será aplicado o
disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar, com fulcro no Art. 49 da 123/2006,
ampliando a participação às demais empresas presentes.

2.2. O
Credenciamento
é
o
nível
básico
do
registro
cadastral
no
www.portaldecompraspublicas.com.br que permite a participação dos interessados na
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
2.3.
O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
2.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
2.5.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.6.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
Portal de Compras Públicas e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
2.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
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3.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

3.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Públicas.
Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação,
a ser aferido na fase de habilitação jurídica. Nesse sentido o Tribunal de Contas da União, no
Acordão 642/2014-Plenário, estabelece que: “30. Primeiramente, divirjo da unidade técnica quando
indica que a exigência do contrato social das licitantes não seria destinada à comprovação da
adequação do ramo de atuação das empresas com os serviços objeto do certame. 31. Ocorre que
o art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social, devidamente registrado, entre os
documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação jurídica. Tal exigência visa
justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível com o objeto
licitado. 32. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado
comprova não apenas o exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que
a empresa o faz de forma regular. E nesse ponto ressalto que a Administração deve sempre
prestigiar a legalidade. Não basta que a licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se
necessário que ela esteja em conformidade com a lei.”
3.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
123, de 2006.
3.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

3.3.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
3.3.2.

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.3.3.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.3.4.

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

3.3.5.
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
3.3.6.

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

3.3.7.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
3.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.4.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
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3.4.1.1.
nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
3.4.1.2.
nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.
3.4.2.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.4.3.
que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
3.4.4.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.4.5.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.4.6.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.4.7.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º
da Constituição Federal;
3.4.8.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
3.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
4.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
4.3.
A capacidade de upload do sistema é de 15MB, assim é de inteira responsabilidade
da empresa licitante organizar sua documentação em forma digital para envio via sistema.
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4.4.
A documentação deve ser organizada em arquivo único em PDF com os documentos
postos na mesma sequência exigida pelo Edital.
4.5.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
4.6.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.7.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.8.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
4.9.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
5.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
5.1.1.

Valor unitário e total do item;

5.1.2.

Marca;

5.1.3.

Fabricante;

5.1.4.
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
5.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
5.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentação.
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5.6.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de deste Edital;
5.7.
A proposta deverá vir acompanhada de documentos – EMITIDOS PELO FABRICANTE
DO PRODUTO - que contenham as características do produto ofertado, minudenciando o
modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a
exemplo de catálogos, folhetos, prospectos, etc. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
5.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
6.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES
6.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.3.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
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6.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser R$ 1,00 (um real).
Nota Explicativa: Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme
artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de
disputa “aberto e fechado”, tal previsão é facultativa.
6.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos
do período de duração da sessão pública.
6.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
6.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital
e seus anexos.
6.19.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto
à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
6.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens produzidos:
6.26.1. no país;
6.26.2. por empresas brasileiras;
6.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
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seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.
6.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
7.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
7.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.3.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
7.4.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência,
e a ocorrência será registrada em ata;
7.5.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
7.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
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procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.
7.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões
de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não
aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da
solicitação.
7.5.3.1.
Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização
do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
7.5.3.2. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste
Edital, a proposta do licitante será recusada.
7.5.3.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma
que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
7.5.3.4.
Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise,
não gerando direito a ressarcimento.
7.5.3.5.
Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão
ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05. (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas
pela Administração, sem direito a ressarcimento.
7.5.3.6.
Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
7.6.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.7.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a sua continuidade.
7.8.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.8.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
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7.8.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.9.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
7.11.

DA HABILITAÇÃO

7.12. condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame
ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Municipal de Sanções;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
7.12.1.
Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas
das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).
7.12.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
7.12.2.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
7.12.2.2.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
7.12.2.3.

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

7.12.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
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7.12.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
7.13. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por
meio do Portal de Compras Públicas, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
7.13.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes no Portal de
Compras Públicas para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
7.13.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
7.14. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas,
sob pena de inabilitação.
7.15. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.
7.5.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
7.6.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
7.7.
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
7.8.

Habilitação jurídica:

7.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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7.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
7.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
7.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971;
7.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
7.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
7.8.9. Cédula de identidade dos sócios da empresa licitante;
7.8.10. Cédula de identidade do procurador e preposto.
7.9.
7.9.1.

Regularidade fiscal e trabalhista:
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o caso;

7.9.2.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.9.3.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.9.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;
7.9.5.
prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.9.6.
prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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7.9.7.
prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre
7.9.8.
caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.9.9.
caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
7.10.

Qualificação Econômico-Financeira.

7.10.1.
Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da Pessoa Jurídica, a emissão deve ser com data de até 90 (noventa) dias anteriores a de abertura
dos envelopes, ou da data de vigência especificada na certidão, caso haja;
7.11.

Qualificação Técnica

7.11.1.
Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio
da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
7.12.
O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
7.13.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
7.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
7.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
7.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
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7.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
7.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
7.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
7.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação
do licitante nos remanescentes.
7.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
8.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo mínimo
de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
8.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
8.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
8.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
8.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
8.3.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
8.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
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8.4.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
8.5.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante.
8.6.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
9.

DOS RECURSOS

9.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo de no mínimo dez minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.
9.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
9.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão
somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1.
9.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
9.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
9.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
10.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
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10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.
10.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Portal de
Compras Públicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
11.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
12.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. A execução
do objeto se dará de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais, não havendo
previsão de pedido mínimo.
12.2.

DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

12.3.

Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.
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13.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
13.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
13.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
13.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
13.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77
e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.
13.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
13.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
13.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
14.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
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14.1. O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução ou aumento daqueles
praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
15.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência.
16.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
17.

DO PAGAMENTO

17.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e certidões de regularidade fiscal pela CONTRATADA.
17.2. A administração terá o prazo de até 15 (quinze) dias para realizar a liquidação da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que deverá ter o “atesto” pelo gestor do contrato da
Secretaria Municipal de Finanças.
17.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
17.4. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
17.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
17.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.
17.7. pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
17.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
17.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
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18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
18.1.1.
não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2.

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

18.1.3.

apresentar documentação falsa;

18.1.4.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.5.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.6.

não mantiver a proposta;

18.1.7.

cometer fraude fiscal;

18.1.8.

comportar-se de modo inidôneo;

18.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
18.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
18.4.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
18.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
18.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
18.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
18.6.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
18.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
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fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
18.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
18.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação
de agente público.
18.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
18.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
18.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Sanções.
18.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
19.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
19.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
19.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
19.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 do Decreto Municipal n°
066/2013.
20.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
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20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, em campo específico do sistema
eletrônico no site www.portaldecompraspublicas.com.br, ou por petição dirigida ou protocolada no
endereço eletrônico licitacao@joaocamara.rn.gov.br ou no endereço na Rua Jerônimo Câmara, 74,
Centro, João Câmara/RN – CEP: 59.550-000, nos dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, na sexta-feira das 08h00min às
12h00min.
20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento
da impugnação.
20.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.
20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.
21.
21.1.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
21.5.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço na
Rua Jerônimo Câmara, 74, Centro, nos dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, na sexta-feira das 08h00min às 12h00min
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1.

ANEXO I – Termo de Referência;

21.12.2.

ANEXO II – Modelo da Declaração para ME e EPP;

21.12.3.

ANEXO III – Minuta de Contrato;

21.12.4.

ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de Preços.

JOÃO CÂMARA/RN, 04 de agosto de 2022.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
PREFEITO
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.
OBJETO:
1.1.
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12
MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICOS.
2.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
2.1.
A aquisição tem amparo legal no disposto na Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente na Lei nº
8.666/1993.
3.
DA JUSTIFICATIVA:
3.1.
Para mellhor atender as necessidades desta secretaria e de seus usuários; Para melhor
atender as necessidades desta secretaria e dos equipamentos que a compõe (Centros de
Referências de Assistência Social- CRAS, Centro de Referências Especializado de Assistência
Social- CREAS, Programa Criança Feliz, Conselho Tutelar, Centro de Velório Municipal, Centro de
Convivência de Idosos; Trata-se da necessidade de aquisição de itens de informática para o
funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, das Unidades Básicas de Saúde
e demais departamentos pertencentes a Secretaria de Saúde. Complementa-se a este objeto a
necessidade desses serviços, proporcionando um melhor serviço aos usuários do sistema de saúde
do município, e também, adequar o quantitativo dos existente a realidade atual, tem-se assim a
necessidade de abertura licitação imediata do objeto supramencionado evitando o surgimento de
problemas de ordem pública, administrativa à comunidade; A aquisição dos produtos relacionados
se faz jus tendo em vista a necessidade de equipar e renovar os equipamentos de informática deste
Gabinete, considerando que estes são essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem
cumpridas, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados. Ainda assim, sabemos
que todos os equipamentos de informática 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 aquisição de novos equipamentos para o bom funcionamento do órgão; Trata-se
de contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura de João Câmara; Ampliação dos
serviços dos funcionários, com o uso da plataforma virtual 1DOC.
4.
PRAZO DE ENTREGA E ESTIMATIVA DE CONSUMO:
4.1.
O prazo de entrega é de até 20 (vinte) dias uteis, contados do recebimento da ordem de
compra.
4.2.
Para a futura e eventual aquisição não existe estimativa de pedido mínimo, os quais
serão feitos de acordo com que a necessidade de cada Secretaria vá surgindo.
5.
DO VALOR ORÇADO:
5.1.
A apresentação do valor orçado unitário fica dispensada, visando fazer com que as
empresas se preocupem em apresentar o preço de mercado dos produtos. O valor orçado unitários
será apresentado após os lances, a fim de apurar a aceitação do preço ofertado.
6.

PLANILHA PARA CADA ITEM:
ITEM

DESCRIÇÃO

MED. DE
FORNEC.

QNT
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001 ESTABILIZADOR 300VA TRIVOLT 04 TOMADAS
Microprocessado. - Filtro de linha contra distúrbios da rede
elétrica. - Organizador de cabos ligados às tomadas. Autodesligamento
por
subtensão
e
sobretensão da rede elétrica. - Ultra Wide Range, corrige
ampla
variação
da
rede
elétrica
de entrada.

Unidade

273

002 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
LASER
MONOCROMÁTICA
C/
DUPLEX
E
REDE
Função:
Impressão/
Cópia
/
Digitalização
Impressão
Velocidade
(Mono)
A4/Carta:
44
ppm
em
A4
Resolução:
1200
x
1200
dpi
Tempo
da
Primeira
Impressão
(Mono):
Menos
de
7,2
segundos
Interface
Ethernet,
Hi-Speed
USB
2.0
Display
LCD
de
Touchscreen
3,7"
Memória
padrão:
512MB
Memória:
64MB
Cor
predominante:
Preta
/
Grafite
Processador
Dual
Core,
800
Mhz
Conexão
em
rede
cabeada:
10/100/1000Mbps
Conexão
Wireless:
802.11
b/g/n
Ciclo
Mensal:
50.000
Duplex:
Full
Software:
Windows
10
/
8
/
8.1
/
7
/
Vista
/
XP
/
Server
2003
/
2008
/
2012,
Mac
e
Linux
Manuseio
de
papel
Capacidade
de
entrada:
bandeja
para
250
folhas
e
uma
entrada
de
alimentação
manual

Unidade

81
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para
uma
folha.
Capacidade
de
saida:
150
folhas
Alimentador
automatico
de
documento
(ADF):
Até
35paginas.
Toner
Preto:
TN
-3472
Cartucho
de
Toner
de
Super
Alto
rendimento
(12.000
paginas)
Toner
Preto:
TN
-3442
Cartucho
de
Toner
de
Alto
rendimento
(8.000
paginas)
Rendimento
do
cilindro:
50.000
páginas
Rendimento
do
toner
inicial:
8000
páginas
Rendimento
de
toner
para
reposição:
3.000/
8.000
/
12.000
páginas
Rendimento
do
fusor:
200.000
páginas
220
V
Garantia (meses): 12 meses
003 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
Multifuncional
- Conexão USB, Wi-Fi, Ciclo Mensal de 10.000 páginas,
Velocidade de impressão de 22ppm, 220V
004 COMPUTADOR + MONITOR 19,5 QUAD CORE 2,41 GHZ
8 GB HD 1 TB DVD C/ WINDOWS 10
Expansão da memória até 8 GB Tipo de memória DDR3
Disco rígido (HD) 500 GB 5400 RPM Chipset Integrado ao
processador Saída HDMI Rede 10/100/1000 Outras
conexões RJ45 Placa de vídeo Integrada, com tecnologia
Intel® HD Graphics Placa de som Integrada, com Waves
MaxxAudio® Teclado com fio Mouse, com fio Softwares
inclusos Microsoft Office Trial (versão de testes)*Antivírus
Cor Preto Tensão/Voltagem Bivolt Conteúdo da
embalagem Computador Teclado Mouse Adaptador AC
Cabo de força Manuais Garantia 12 meses

Unidade

89

Unidade

259
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005 NOTEBOOK CORE i7 - 8GB 1TB TELA 15.6’’ WINDOWS
10
Processador: 10ª geração de Intel® Core™ i3 -1005G1 (2
core, cache de 4MB, até 3.4GHz) Sistema operacional:
Windows 11, Português Tela: 15.6"(1920 x 1080) WVA
Memória: Memória de 4GB Expansível até 16GB (2 slots
soDIMM) Portas: 1 porta USB 3.2 de 1ª geração; 1 porta
USB 2.0; 1 conector de áudio; 1 porta HDMI 1.4 Slots: 1
slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth Câmera:
Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único
integrado Áudio e alto -falantes: Alto - falantes estéreo, 2
W x 2 = 4 W no total Teclado: Teclado númerico padrão em
português Wireless: laca de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e
Bluetooth Bateria principal: Bateria de 4 células e 54Wh
(integrada)
006 MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ 1200 DPI USB, PRETO
Tecnologia 2.4Ghz Design Anatômico Alcance: 10 metros
Resolução DPI: 1200 Alimentação: 2 pilhas AAA
007 HD EXTERNO Cor: Preto/Cinza Capacidade: 1TB
Tecnologia de conexão: USB Velocidade do HD: 5400
Padrão de conexão sem fio: 802.11a
008 PEN DRIVE Cor: preto/vermelho Capacidade de
armazenamento da memória: 64GB Interface da hardware:
USB 2.0
009 ROTEADOR Taxa de transferência de dados: 300 Mbps
Tipo de dispositivo: Roteador sem fio - interruptor de 2
portas (integrado) Banda de frequência: 2.4 GHz Antena:
2 × Antenas Omnidirecionais Taxa de Sinal: 2.4 GHz: 300
Mbps (Wi-Fi 4)Conteúdo do Pacote: Roteador Wi-Fi, Fonte
de energia/ Cabo Ethernet RJ -45/ Guia de Instalação
Rápido
010 TV LED 32 CONV. CARTÃO SD TV LED HD de 32
polegadas vem com sintonizador de TV digital e analógico
NTSC, PALM/ N, está equipado com alto
-falantes integrados, e tem duas (2) entradas HDMI e uma
(1) entrada USB Sistema NTSC, PAL-M, PAL-N, SATVD,
SBTVD -TEntrada Multimedia USB 2.0 (Foto, Música,
Vídeo) Conversor Integrado Sim Smart TV Nâo Garantia
12 Mês de Assistência Loja. Resolução HD 920 x 1080p
Tela LED/LCD, Display Clear Wifi Sim Video AVI,
MKV,H264/MPEG 4,MPEG -1,MPEG -2,MPEG -4,
WMV9/VC1 Energia / Voltagem AC 220v - 50Hz/60Hz0
Polegadas 32" Conexões 1 Entrada Composite + L / R
Audio 1 Componente entrada + L/ R de Audio - 2 entradas
HDM - 1 Entrada USB 2.0 ? Jack3.5mm . Tipo de TV Digital

Unidade

60

Unidade

78

Unidade

36

Unidade

204

Unidade

85

Unidade

52
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Cor Preto Áudio AAC,MP3,WMA (v2 hasta v9.2),LPCM
,M4A

011 AUTOTRANSFORMADOR 10A 2000VA BIVOLT
Entrada/Saída: Transforma 110V em 220V, ou 220V em
110V – Bivolt Potência: 2000VA Borne: Fusível Térmico
rearmável Frequência: 60Hz Gabinete: Caneca plástica
Alça: Sistema patenteado de alças de transporte
Adaptador: Exclusivo sistema de w, que elimina o risco de
choques elétricos Cordão: 3x0,75mm² 1,2m de acordo com
as normas de plugues e tomadas NBR -14136 Tomadas:
Tomada elétrica tripolar Cor: Preto Acompanha: 1 cordão
de
ligação
e
1 adaptador tripolar
012 MICROFONE ORIGINAL SEM FIO 4,5M 3 Microfones; 3
Cachimbos; Maleta; Ideais para voz; Microfones dinâmicos
com excelente projeção vocal; Configuração cardióide
para minimização de microfonias; Aplicação versátil e
construção robusta a níveis profissionais; Baixíssima
distorção com sinal super limpo. Tipo: Cardiói de
Impedância: 600 ohms Sensibilidade: -74 dB Frequência:
50 Hz a 13 kHz Maleta: Plástico revestido c/ espuma
Cachimbos p/ fixação em pedestais 3 Microfones 3
Cachimbos Garantia de 03 meses
013 PROJETOR MULTIMÍDIA Resolução Nativa: 1024x768
pixels Brilho: 4,000 ANSI Lumens Contraste: 20000:1
Quantidade de Cores: 1.07 Bilhões de Cores Lentes: Zoom
manual e Foco indice de Projeção: 1.96~2.15 Idioma:
português Acessórios Incluidos: Controle Remoto; 2xPilha
AAA; Cabo de Força (por região); Cabo VGA; Certificado
de Garantia (por região); QSG (4J.J3E01.001); Manual do
Usuário.
014 TELA DE PROJETOR Polegadas: 100" (4:3) e 92" (16:9)
Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92") Cor das bordas: Preta Cor
da área de projeção: Branca Cor do produto: Preta Tecido:
Matte White (verso preto) Medidas da área de projeção:
203 (C) x 152 (A) cm Medidas do produto: 220 (C) cm
Medidas da caixa: 228 (C) x 18 (L) x 12 (A) cm Altura
máxima (parte superior): 260 cm Altura mínima (parte
superior): 160 cm Altura máxima (parte inferior): 130 cm

Unidade

65

Unidade

56

Unidade

80

Unidade

61
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Altura mínima (parte inferior): 50 cm Peso do produto: 7.7
Kg Peso da embalagem: 9 Kg Garantia: 1 ano

015 RÁDIO PORTÁTIL USB COM MP3 PLAYER Referência
BD 110 PV. Cor: Preto e Vermelho Modelo : BD 110
Compatibilidade: Entrada auxiliar MP3, USB, SD - Card.
Potência: 5 Watts Recursos da caixa : Bluetooth : sim
Sintoniza rádio : FM Conexões : Auxiliar USB Entradas :
USB e Auxiliar. Funcionamento Voltagem : Bivolt Consumo
aproximado de energia 12w.Peso aproximado Peso do
produto : 63 gramas. Peso do produto com embalagem 97
gramas. Dimensões aproximadas 06 meses (3 meses de
garantia legal e mais 3 meses de garantia especial
concedida pelo fabricante). Frequência: Rádio (faixas de
frequência) FM: 87,5 a 108 MHz. Saída Áudio para Fone
de ouvido -( NÃO INCLUSO) Tela de Proteção: Sim.
Itens inclusos 01Boombox 01Cabo de força; - 01 Manual
de Intruções.
016 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 500 W, USB MPR
CARTÃO SD . Cor: Preto Recursos: Alto -falante de 12”
mais 3 tweeters piezelétricos por caixa de som; Controles
de volume independentes; Controles de Grave e Agudo;
Equalizador. Bluetooth : sim Sintoniza rádio FM
Impedância : 4 OHMS. Sensibilidade : 90db. Resposta de
Frequência 63Hz~16KHZ. Controles de volume
independentes; Controles de Grave e Agudo; Equalizador.
02
Caixas
de
som;
02
microfones;
01
Cabo
de
alimentação;
01
Controle
remoto;
Manual do usuário
017 SMART TV 55’’ 4K LED, UHD, WIFI, BLUETOOTH
ESPECIFICAÇÕES: Modelo: SMART TV Cor: Preto/Cinza
Tamanho da tela 55" Entrada USB 2 Entrada HDMI 3
Resolução HD Conversor Digital SIM Tipo de Imagem LED
Smart Sim Sistema Operacional DOLBY DIGITAL PLUS
Conectividade 3 Wi -fi Sim Espelhamento Sim
Desligamento automático sim Voltagem AC 220V 50/60Hz
Garantia 12 Meses Conteúdo da embalagem: CONTROLE
REMOTO/CABO DE FORÇA/MANUAL EM PORTUGUES
Dimensões ( A X L X P ) 8,42 X 13,57 X 1,72 cm Peso 19,4
Kg Garantia 12 meses

Unidade

58

Unidade

40

Unidade

5
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018 Multifuncional com Tanque de Tinta (externo) Tecnologia
de impressão: Jato de tinta Voltagem: 110V/220V Funções
da impressora: Impressão, Cópia, Digitalização Velocidade
de impressão em cor: 15 ppm Tamanhos de papel: A4, A5,
A6, B5, Carta, Legal, Envelope C6, Envelope dl, Envelope
N10, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm Conexões móveis: Aplicação
iPrint, Wi -Fi Direct, Google Cloud Print, Email Print,
Remote Print Driver Acessórios incluídos: Cabo de
alimentação, Cabo usb, 4 garrafas de tintaCapacidade
máxima de folhas: 100Velocidade de impressão em preto
e branco: 33 ppm Tipo de impressão: Cor Garantia: 12
meses
019 NOBREAK 1400va 1bat 12v/7ah ent.bivolt/ s. 115/2020v
chave c/eng
020 SSD PARA COMPUTADOR 480gb 500mb/s para Leitura
e 450mb/s para Gravação ssd 480GB
021 TECLADO SEM FIO Teclado sem fio de entrada Multimídia
USB
022 ADAPTADOR DE REDE Adaptador wireless usb 300 mbps
(2 4 ghz), tl-wn823n
023 EXTENSÃO ELÉTRICA Extensão elétrica 5 Tomadas
2P+T Cabo de 5 metros
024 EXTENSÃO ELÉTRICA Extensão elétrica 5 tomadas 2P+T
Cabo de 20 metros
025 EXTENSÃO ELÉTRICA Extensão elétrica 5 tomadas 2P+T
Cabo de 30 metros
026 FONTE ATX 200W, FORTREK

Unidade

17

Unidade

25

Unidade

30

Unidade

30

Unidade

30

Unidade

20

Unidade

20

Unidade

20

Unidade

60

027 MÉMORIA RAM DD3 4GB

Unidade

10

028 PLACA MÃE LGA 1155
029 SSD/HD 240GB/128GB/1TB

Unidade
Unidade

10
10

030 PROCESSADOR I5/I3 LGA 1155

Unidade

5

031 KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR + MEMORIA
RAM
032 TRANSFORMADOR DE 1000 ACIMA

Unidade

10

Unidade

5

033 ESTABILIZADOR DE 600 ACIMA

Unidade

5

034
035
036
037

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

10
10
10
3

Unidade

3

CABO SATA
SWITCH DE 8 PORTAS
CABO VGA PARA PC
COMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE 4GB/500 HD+
MONITOR DE 21”
038 ESTABILIZADOR DE 1000 VTS
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039 MICRO SYSTEM AM/FM CD/MP3/USB 220v

Unidade

3

040 NOBREAK 1600va 220v

Unidade

6

041 Computador de Mesa: Processador i5, 16g de RAM, HD
de 1TB ou SSD 480G, placa de vídeo Geforce, monitor led
ultrawide 25", placa rede WIFI, kit teclado e mouse. 220v
bivolt
042 Impressora Colorida Laser WIFI 220v

Unidade

5

Unidade

1

043 Impressora Térmica Full Rede e USB de Cupom Não
Fiscal 80mm com Guilhotina
044 Monitor LED HDMI 25" Ultrawide

Unidade

2

Unidade

5

045 Switch de Rede Gigabite: com 24 portas

Unidade

1

046 Kit Access Point com tecnologia Mesh Dual Band:
1500mbps, porta gigabyte.
047 HD Externo 2TB
048 Caixa Amplificada 300w com Bateria Recarregável e
Bluetooth 5.0
049 Caixa Amplificada 600w com Tripé

Unidade

3

Unidade
Unidade

1
1

Unidade

2

050 Apresentador De Slides Laser Power Point Wireless

Unidade

1

051 Adptador USB tipo A para tipo C

Unidade

1

052
053
054
055

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

5
5
35
5

056 Webcam Full HD
057 Fonte 450w Real
058 Filtro de Linha Com 5 Entradas

Unidade
Unidade
Unidade

9
5
5

059 Gravador DVD/CD USB Slim

Unidade

5

060 Mousepad
061 Tablet 10" 4G RAM 32GB

Unidade
Unidade

5
5

062 Fonte ATX 500W
063 Memória RAM DDR3 8 GB

Unidade
Unidade

5
5

064

Unidade

5

065 Placa mãe SCKET 1155

Unidade

10

066 CABO DE FORÇA 3 PINOS PARA FONTE ATX

Unidade

10

Cabo de Rede 5M
Cabo HDMI 2M
Cabo Para Impressora Pluscable Usb 2 1.8M AM/BM
Caixa de Som para PC 3w

Memória RAM DDR4 8 GB
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067 FRAGMENTADORA DE PAPEL 6 folhas em tiras com
cesto 220v

Unidade

1

068 SCANNER DE MESA 220v

Unidade

1

7.
DAS AMOSTRAS:
7.1.
Concluída a fase de lances e definida o licitante de menor preço, o Pregoeiro terá a
faculdade de solicitar amostra do produto cotado por cada licitante;
7.2.
O produto apresentado como amostra poderá ser manuseado, para o fim da análise técnica
efetuada por servidor do município;
7.3.
Após a análise dos materiais, o Pregoeiro convocará todas as licitantes que participaram da
fase de lances para, em nova reunião, comunicar a respeito da aceitabilidade das amostras, por
conseguinte da proposta, analisar a documentação da empresa ofertante do menor preço, cuja
amostra tenha sido aprovada;
8.
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
8.1 Nos preços propostos e nos lances que a licitante vier a fornecer já deverão estar inclusos todos
os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação, bem como todos os itens,
equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado, constante da proposta.
8.2. O objeto será entregue pelo preço em reais (R$) apresentado pela licitante, o qual será fixo e
irreajustável.
8.3.
A apresentação do valor orçado fica dispensada, visando fazer com que as empresas se
preocupem em apresentar o preço de mercado dos produtos. O valor orçado será apresentado após
os lances, a fim de apurar a aceitação do preço ofertado.
8.4. Cada produto, preferencialmente, será adjudicado com valor igual ou abaixo do orçado. A
adjudicação com preço superior ao orçado deve ser justificada. (TCU – Acórdão 1549/2017 Plenário)
8.5. Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em solidariedade com os agentes
públicos, têm a obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os
valores fixados pela administração no orçamento-base do certame se situem além daquele patamar.
(TCU - Acórdão 1959/2017 Plenário)
09. METODOLOGIA
9.1
O critério de aceitação das propostas será o de menor preço por item.
10.
CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
10.1
Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos
termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.
DA VALIDADE DA PROPOSTA
11.1 Toda proposta entregue deverá ter prazo de validade igual ou superior a 90 (noventa) dias,
a contar da data de sua apresentação.
11.2 O envio da proposta implica na aceitação do prazo mínimo de validade e de todas as regras
do edital e seus anexos, mesmo que nela não o contenha expresso.
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12.
DA GARANTIA
12.1. O prazo de garantia dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses ou maior, a partir do
recebimento definitivo.
12.2 Sempre que necessário serão substituídos, à custa da empresa, os produtos que
apresentarem defeitos de fabricação ou quaisquer outros, conforme Art. 18 do Código de Defesa do
Consumidor.
12.3. Servirão de instrumentos de garantia a nota de empenho de despesa e a nota fiscal emitida
pelo fornecedor.
12.4. Sempre que necessário serão substituídos, à custa da empresa, os itens que acusarem
defeitos ou quaisquer anormalidades, que não sejam caracterizados como mau uso.
13.
DOS DEVERES DA CONTRATADA
13.1. A contratada deverá entregar o objeto em até 20 (vinte) dias corridos, contados do
recebimento da ordem de compra.
13.2. A Contratada terá o prazo de 1 (um) dia útil, para confirmar o recebimento da nota de
empenho via e-mail: compras@joaocamara.rn.gov.br. No caso da inexistência desta confirmação,
será emitida certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota de
empenho pela Contratada.
13.3. Comunicar ao Contratante qualquer modificação em seu endereço, sob pena de se
considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante no Contrato;
13.4. Manter, durante toda a execução do objeto licitado, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos
do art. 55, XII, da Lei n.º 8.666/93.
14.
DOS DEVERES DA CONTRATANTE
14.1
Além de outras determinações legais e normas previstas no Edital de Licitação, o Município
de João Câmara deverá:
14.1.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados neste instrumento contratual,
desde que não haja qualquer impedimento legal para o feito;
14.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato, nos termos do art. 67 da Lei
n.º 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento;
14.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitados pelos empregados da Contratada;
14.1.4. Sustar o recebimento dos produtos se os mesmos não estiverem de acordo com a
especificação apresentada e aceita;
14.1.5. Solicitar a substituição dos produtos se durante o período de vigência da garantia
apresentarem defeitos de fabricação, sem qualquer custo para a Administração;
15.
DA FISCALIZAÇÃO
15.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
15.2. O Município, através de sua Fiscalização será responsável por:
15.2.1. Supervisionar a entrega do objeto;
15.2.2. Abrir processo administrativo para aplicação de sanções administrativas;
15.2.3. Notificar a empresa da intenção do Município de João Câmara em aplicar as sanções;
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15.2.4. Receber as alegações de defesa da empresa vencedora da contratada, previstas no
presente termo e no Edital de Licitação;
15.2.5. Julgar as alegações de defesa visando à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do
processo;
15.2.6. Providenciar as sanções, se julgadas pertinentes, as quais serão homologadas e aplicadas
pelo Ordenador de Despesa;
15.2.7. Atestar as notas fiscais e
15.2.8. Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.
15.3. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto, se em
desacordo com este Termo de Referência.
15.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto licitado, deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.
16.
DAS SANÇÕES
16.1. Garantido o direito à ampla defesa, o licitante ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais, conforme a Lei nº 10.520/02, se:
16.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida no edital;
16.1.2. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a nota de
empenho/ordem de fornecimento;
16.1.3. Apresentar documento ou fizer declaração falsa;
16.1.4. Ensejar retardamento da execução do objeto desta licitação;
16.1.5. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
16.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
16.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
16.1.8. Cometer fraude fiscal ou fraude.
16.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93:
16.2.1 advertência;
16.2.2 multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega do produto
contratado, sobre o valor da parcela não executada do contrato;
16.2.3 suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA por um
período de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Edital;
16.2.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, de
competência do Ministro de Estado, até que seja promovida a reabilitação, facultado a licitante o
pedido de reconsideração da decisão do PREFEITO, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas
ao processo.
16.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital,
no Contrato e das demais cominações legais.
16.4 As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, no todo
ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovado pela
licitante a ser contratada, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da ocorrência, em
caso fortuito ou motivo de força maior.
16.5
Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta do MUNICÍPIO através de
DAM (Documento de Arrecadação Municipal), fornecida pelo Setor de Tributação do Município, no
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prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, podendo a administração municipal, reter
o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, cobrá-las
judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.
16.6
As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se
aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das
propostas, que não aceitarem a contratação e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem
seu desinteresse.
16.7
A aplicação de penalidades será feita, mediante processo administrativo específico.
16.8
A Administração deverá comunicar ao Licitante ou Contratado sua intenção de lhe aplicar
as penalidades previstas no Edital ou Contrato, quando entender configurada a hipótese de
aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação.
16.9 Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro
expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso
de Recebimento, no endereço cadastrado na proposta do licitante, por fax ou e-mail do Licitante ou
do Contratado que ficará sujeito à penalidade a partir do decurso do prazo para apresentar as razões
de defesa;
16.10 Em caso de não conseguir localizar o Licitante ou Contratado, o mesmo deverá ser
notificado por edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.
16.11 A infração de qualquer outra cláusula do termo de referência sujeitará o contratado à multa
de até 2% do valor total dos produtos os quais tenha a obrigação de entrega para com o Contratante,
dobrável na reincidência.
16.12 As sanções previstas nos subitens 16.1, poderão ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, tenham:
16.12.1 Sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
16.12.2 Praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.12.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
16.13 As penalidades previstas neste edital podem ser aplicadas, a juízo da Administração, em
caráter alternativo, sucessivo ou cumulativo, na proporção do bem jurídico administrativo lesado ou
exposto a risco pela conduta omissiva ou comissiva da empresa vencedora da licitação, mediante
formalização de processo no qual é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
atendidas, subsidiariamente, às disposições da lei nº 8.666/93.
16.14 A empresa terá direito a recursos administrativos, nos termos da Lei n. 8666/93 e regras
contidas no Edital.
17.
CONDIÇÕES GERAIS
17.1. O objeto cotado e proposto deverá atender as especificações constantes neste Termo de
Referência.
17.2. O CONTRATANTE poderá, sem ônus decorrente, aceitar modificações propostas pela
CONTRATADA, com vistas ao aperfeiçoamento e exequibilidade da solução contratada, no advento
de algum fato novo ou qualquer imprevisto. Estas deverão ser aprovadas previamente pela
fiscalização.
17.3. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados por
seus empregados ao produto em decorrência da entrega, incluindo-se também, os danos aos
produtos ou pessoais a terceiros a que título for.
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17.4. O presente Termo de Referência, após devidamente aprovado pela autoridade competente,
integrará o Edital para aquisição do objeto desta Licitação.
João Câmara/RN, 04 de agosto de 2022.
Francisca Andréa Ribeiro Dantas Nunes
Chefe de Gabinete
Ozélia Maria Gomes De Medeiros
Secretária Municipal de Educação e cultura
João Batista Miranda Junior
Secretário Municipal de Administração
Reivânia Paulino de Morais
Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência social
Bruno Augusto Fernandes da Cruz
Secretário Municipal de Saúde
Luiz Carlos Saldanha
Sec Mun de Agricultura, Meio Ambiente, Pecuária e Recursos Hídricos
Thalles Romero Silva De Medeiros
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO
Robson Rafael de Freitas
Secretário Municipal de Tributação
João Caetano Damascena
Secretário Municipal de Obras, Transportes E Urbanismo
APROVO o presente Termo de Referência, com todos os seus termos.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
PREFEITO
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ANEXO II
MODELO DA DECLARAÇÃO PARA ME E EPP
AO
MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN
Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022.
(Nome da Empresa) , CNPJ Nº
, sediada na Rua
, nº
, Bairro,
,
CEP
, Município, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao
solicitado no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022, DECLARA, sob as penas da lei, que
não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar
123/2006.
JOÃO CÂMARA/RN,

/

/

2022.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG: CPF:
CNPJ da empresa
Observação: esta declaração só é exigida para ME ou EPP

Página 38 de 49
SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA/RN
www.joaocamara.rn.gov.br
Contato: 84 9 9229-9566 - WhatsApp

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SETOR DE LICITAÇÕES
Rua Jerônimo Câmara, 74, Centro, João Câmara/RN –
CEP 59.550-000
ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
Processo nº 025/2022– PMG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – PE – SRP
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN,
E A LICITANTE ***********************.
O MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o
número 08.309.536/0001-03 sediado na Praça Baixa Verde, 169, Centro, CEP nº 59.559-000,
Centro, João Câmara/RN, neste ato representado pelo PREFEITO, o senhor MANOEL DOS
SANTOS BERNARDO, brasileiro(a), casado(a), portador da Carteira da Identidade n.º*******,
expedida pela SSP/RN e do CPF n.º *************, residente e domiciliado à Rua
**************************, doravante denominada CONTRATANTE, e a licitante *********************,
inscrita no CNPJ sob o número*********************, com sede na ***********************, neste ato
representada pelo seu sócio, **************** (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da
Carteira de Identidade nº. *********, expedida pela************, e do CPF/MF nº. ************, residente
e domiciliado em (ENDEREÇO COMPLETO), doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente CONTRATO, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022, Processo nº
73214153/2022, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002;
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, com suas alterações,
mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, de R$.............................(..................................).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta
apresentada pela CONTRATADA no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 e na Cláusula Primeira
deste instrumento são meramente estimativos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022,
realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais
normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1.
A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº
8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1.
O prazo de vigência deste Contrato será da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro
do ano corrente, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1.
Caberá ao CONTRATANTE:
1.1
- permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE
para a entrega dos produtos;
1.2
- impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
1.3
- prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;
1.4
- devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
1.5
- solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de
Almoxarifado;
1.6
- solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de
Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7
- comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1.
Caberá à CONTRATADA:
1.1
- responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos
produtos, tais como:
a)
salários;
b)
seguros de acidentes;
c)
taxas, impostos e contribuições;
d)
indenizações;
e)
vales-refeição;
f)
vales-transporte; e
g)
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2
- manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
1.3
- manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa
ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4
- respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do
CONTRATANTE;
1.5
- responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6
- responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o
fornecimento do produto;
1.7
- efetuar a entrega do produto de forma imediata com apresentação de ordem de
abastecimento emitida pelo município quando o abastecimento for realizado no posto do licitante
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vencedor; e, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da ordem de compra
quando a demanda terá que ser entregue no município.
1.8
- efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo
de 72 (setenta) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pela Secretaria
Solicitante;
1.9
- comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 030/2022.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1.
À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1
- assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2
- assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3
- assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
e
1.4
- assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação deste Contrato.
2.
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE,
nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1.
Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1
- expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2
- expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3
- vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1.
Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim,
representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo
de informações pertinentes a essa atribuição.
2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para
esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do Município de João Câmara/RN, em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
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3.
A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE,
durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for
necessário.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Gestor de
Contratos da CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1.
Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1.
A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa
pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao
fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto ao Município.
2.
Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias
de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia
autenticada.
3.
O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os
produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as
especificações apresentadas e aceitas.
4.
O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação
financeira por atraso de pagamento.
6.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor
da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: I = (TX)
365
I = (6/100) 365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
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1.
Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde
que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1.
No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto
no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser
contratado.
3.
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo
as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1.
Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e
demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1
- advertência;
1.2
- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução
total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3
- multa de 0,3% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à
solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima
deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4
- multa de 0,2% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à
solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima
deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5
- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do Município de João Câmara/RN, por até 02 (dois) anos.
2.
Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1
- ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3
- comportar-se de modo inidôneo;
2.4
- fizer declaração falsa;
2.5
- cometer fraude fiscal;
2.6
- falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7
- não celebrar o contrato;
2.8
- deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9
- apresentar documentação falsa.
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3.
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4.
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta
Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do
CONTRATANTE poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1.
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2.
A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1
- determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2
- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3
- judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
3.1
- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA
CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022, cuja realização
decorre da autorização do Sr. MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, e da proposta da
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de João Câmara/RN, com
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (dias) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
João Câmara/RN, em ** de ** de 2022.·.
MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA
CONTRATANTE

EMPRESA XXXXXXXX
CONTRATADA(O)
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 025/2022– PMJC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – PE – SRP
Aos ** de ****, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n°
08.309.536/0001-02, com sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº
59.559-000, neste ato representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº ***.***.***-**, neste ato denominado como ÓRGÃO GERENCIADOR
e do outro lado a(s) empresa ********************, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Eletrônico para Registro de Preços N° 030/2022, RESOLVE registrar os preços para (objeto
licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em
primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12
MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua
assinatura.
FORNECEDOR, ITENS, QUANTIDADES, MARCA, UNIDADES, VALOR UNITÁRIO E VALOR
TOTAL
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a
CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira
exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação,
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada à vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
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quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as
especificações contida na ordem de compra ou nota de empenho, não podendo ultrapassar o prazo
de até 20 (vinte) dias uteis do recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no
Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos
materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota
Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de
Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins
liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem
bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo
dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado
ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas
na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou
crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito
eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se
necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira
devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I =
(TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a
ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
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A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. O
fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°
030/2022, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as
fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a
empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao
contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula
poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de
fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art.
65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
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Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais
fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,
o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido
do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas
especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a
verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão
ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas
fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e
especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até
5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
de casos fortuitos ou de força maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
 Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir o preço registrado, na
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer condição de
habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
da Ata de Registro de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
 Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando não restarem fornecedores
registrados; Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso
haja nova ordem de registro.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA
ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela
contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou
parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de
Registro de Preços, constam da cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços,
expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato,
sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada,
após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal
especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 030/2022 e a proposta
da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das
disposições constantes da Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial,
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN,
com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.
João Câmara/RN, ** de ********** de ****.
MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN
C.N.P.J. Nº 08.309.536/0001-68
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
PREFEITO
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