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PREGÃO ELETRÔNICO 
RESUMO DOS DADOS DA LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 
 
 

Encerramento do recebimento de 
propostas e abertura da sessão pública: 
dia 06 de julho de 2022 às 09:00 (horário 
de Brasília), no sítio 
https://licitanet.com.br/ 

 
Limite para esclarecimentos e impugnações ao edital: 
30/06/2022. 

 

Objeto: Formação de Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de materiais de informática, 
visando atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Administração, Educação e Assistência 
Social. 
 

Valor Total Estimado: R$ 573.962,81(quinhentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e dois 
reais e oitenta e um centavos). 
 

 
Registro de Preços:  
 

 
Vistoria:  

 
Instrumento contratual: 

 
Sim 

 

 
Não 

 

Ata de Registro/Ordem de 
fornecimento/Contrato 

 
Forma de Adjudicação: 
 

 
Modo de Disputa: 

 
Intervalo mínimo entre lances: 

 
Menor Preço por Lote 

 

 

Aberta 

 
R$ 0,01 

Os documentos de habilitação são os constantes no Anexo III do Edital 
 

 
Licitação Exclusiva 

ME/EPP? 
 

 
Reserva Cota 

ME/EPP? 

 
Prioridade ME/EPP 

local ou regional? 

 
Exige 

amostra/demonstração? 

 
Sim 

 

 
Sim 

 
Não 

 
Não 

 
Licitação Ampla 
Concorrência? 

 

 

 
Sim 

 
Prazo para envio da proposta definitiva e documentos complementares: 02 (duas) horas após 
convocação do pregoeiro 
 
Telefone para contato: (69) 3418-2239 
 

 
E-mail: cplnbo@hotmail.com  
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PREÂMBULO  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº34/2022 
 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA / AMPLA CONCORRENCIA / ITENS COM RESERVA DE COTA 
 
 

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados 

pela Portaria nº 23/2022/GP, do Exmo. Sr. Prefeito de Nova Brasilândia D’Oeste-RO, em 

atendimento ao que consta do Processo 1433/2021 torna pública a abertura do certame licitatório na 

modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo Menor Preço Global, realizado por meio da internet, 

no site: www.licitanet.com.br 

 

O certame será regido pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamentam o art. 37, XXI da 

CF/88. Aplica-se também o Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Municipal 1007/2020 alterado pelo 

Decreto Municipal 1016/2020. Será aplicada no que couber as disposições contidas no Código de Defesa 

do Consumidor Lei 8.078/90.  

 

A presente licitação visa a formalização de contrato para aquisição de bens, cujo objeto é Formação de 

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de informática, visando atender 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Administração, Educação e Assistência Social. 

 

A presente licitação foi estimada em R$ 573.962,81(quinhentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e 

dois reais e oitenta e um centavos). 

 

O encerramento do recebimento de propostas e abertura da sessão Pública ocorrerá no dia 06 de 

julho de 2022 às 09:00h (horário de Brasília) 

 
Informações complementares poderão ser obtidas no horário das 7h30m às 13h30m, pelo telefone (69) 

3418-2239, ou pelo e-mail: cplnbo@hotmail.com. O edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados nos endereços eletrônicos https://licitanet.com.br/ e 

https://transparencia.novabrasilandia.ro.gov.br 
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1. DO OBJETO 

 

1.1 Formação de Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de materiais de informática, 

visando atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Administração, Educação e Assistência 

Social. 

 
1.2 Especificações constantes no Termo de Referência e Anexo V sendo vedada cotação parcial de 

itens ou de quantidade inferior à demandada. 

 
1.3 Fazem parte do Edital todos os seus anexos, quais sejam: 
 

a) Anexo I – Termo de Referência; 
b) Anexo II – Modelo de Proposta Inicial e Definitiva; 
c) Anexo III – Relação de documentos para habilitação; 
d) Anexo IV – Minuta Ata de Registro de Preços; 
e) Anexo V – Preço máximo admitido pela Administração; 
f) Anexo VI – Minua do Contrato. 

 

 
2. CONDIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

 
2.2 Em caso de discordância existente entre as especificações, prevalecerão as constantes do Edital. 

 
2.3 Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro do Município de Nova Brasilândia D’Oeste, com 

certificação digital. 

 
3. DA COMUNICAÇÃO 

 
3.1 Toda a comunicação será realizada por meio eletrônico: 

 
I. Durante o procedimento licitatório, por meio das ferramentas de comunicação do sistema 

LICITANET; 

II. Alternativamente, a critério do pregoeiro ou após a conclusão do certame, por e-mail (informado 

pela adjudicatária em sua proposta) 
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3.2 No caso de e-mail, a ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo 

destinatário, sendo considerada válida, na ausência de confirmação, a comunicação na data do término do 

prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data do seu envio. 

 
3.3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DAS RESTRIÇÕES 

 
3.4 Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo 

objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da 

legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas na 

LICITANET – Licitações On-line. Site https://licitanet.com.br/ 

 
3.5 Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida pelo 

Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br  

 
3.6 O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 

remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que 

poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 
R$ 134,00 R$ 224,00 R$ 305,00 R$ 440,00 

 
a) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 

10.520/02 

 

3.7 A LICITANET1  atuará como órgão provedor do sistema eletrônico nos termos firmados com o 

Município de Nova Brasilândia D’Oeste (TERMO DE ADESÃO) 

 

3.8 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 

123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos 

demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados. 

 
3.9 Para participação no pregão eletrônico, via internet, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, não emprega menores 

 
1 Em resposta ao Of. Circular 0001/2017 – SGCE foi informada as razões que justificaram a escolha desta Plataforma 

Prefeitura de Nova Brasilândia D' Oeste
 Este documento foi assinado digitalmente por Vagner Roberto Pereira de Souza  (CPF 044.###.###-83), em 24/06/2022 - 16:19,  e pode ser validado pelo QR Code ao
 lado e ou pelo link: https://signpmnvbrasilandia.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15898. Folha 4 de 52 



    

MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE – RO 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
 

 

Av. Juscelino Kubitschek c/ Rua Florianópolis, nº 3697 setor 13– CEP: 76.958-000 – Nova Brasilândia D’Oeste/RO  
Telefone/fax: (69) 3418-2239 
www.novabrasilandia.ro.gov.br 

de 18 anos, salvo na condição de aprendiz, e que sua proposta está em conformidade com as exigências 

do Instrumento Convocatório, ressalvados os casos de participação de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte (ME/EPP), no que concerne à sua regularidade fiscal, na forma prevista pelos arts. 42 e 

43, § 1º da Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores. 

 
3.10 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta e a declaração 

de Microempresa, sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 

8.666/93. 

 
3.11 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância 

das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo. 

 
3.12 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade 

exclusiva do licitante, não sendo o Município de Nova Brasilândia D’Oeste-RO, em nenhum caso, 

responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas 

em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão. 

 
3.13 Não poderão participar desta licitação: 

 
I. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
a) A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob a forma 

de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas aquisições de 

pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes empresas, sendo comum a 

participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o 

mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes 

para a execução de contratos dessa natureza. 

 
b) Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da 

participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas 

justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 

e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a 

prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já 
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expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o 

que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, 

economicidade e moralidade. 

 
II. Empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

 
III. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 
IV. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Rondônia; 

 
V. Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este 

Município. 

 
VI. Empresa punida com suspensão temporária do direito de licitar e contratar, por órgão da 

Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que 

o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, conforme o caso, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição2. 

 
3.14 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados. 

 

3.15 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS 

 

4.1 As impugnações e os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados, nos prazos previstos 

na legislação, por meio do site do Licitanet no endereço https://licitanet.com.br/processos.html, botão 

“ações”, e não suspendem os prazos previstos no certame. 

 

 
2
 Ver STJ, T2 - Segunda Turma, REsp 151.567/RJ, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 25/02/2003, p. DJ 

14/04/2003 e STJ, T2 - Segunda Turma, REsp 174.274/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 19/10/2004, p. DJ 22/11/2004 
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4.2 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO, ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. 

 

5.1 Após a divulgação do edital, o licitante credenciado interessado em participar deste Pregão 

Eletrônico deverá enviar concomitantemente a PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

conforme os Anexos deste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

5.1.1 Deixando o licitante de enviar algum documento o pregoeiro poderá permitir a sua 

complementação, desde de que o referido documento ateste condição pré-existente à abertura da sessão 

pública do certame. 

 

5.1.2 Os documentos de habilitação serão enviados preferencialmente em formato PDF e na sequência 

indicada no Anexo III do Edital, podendo o licitante compactá-los em formato RAR ou ZIP realizando o 

envio em um único arquivo compactado.   

 

5.1.3 O licitante deverá verificar se os arquivos não estão corrompidos ou com qualquer outro problema 

que impossibilite sua visualização pelo pregoeiro. 

 

5.2 O licitante deverá inserir sua proposta inicial informando o valor unitário e o valor total proposto 

para cada item ofertado e deverá manifestar todas as declarações exigidas pelo sistema eletrônico. 

 
5.3 Ao inserir a proposta no sistema, o licitante preencherá a marca e modelo do produto ofertado, 

exceto quando se tratar de serviços, devendo constar os dados necessários ao exame de adequabilidade da 

proposta com o objeto licitado. 

 
5.3.1 Indicando o licitante mais de uma marca ou modelo para o mesmo item, e desde que ambas as 

marcas e modelos ofertados possuam compatibilidade em qualidade e valor, no envio de sua proposta 

final, o licitante indicará apenas um deles em sua proposta. 
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5.3.2 No envio de sua proposta final, o licitante poderá alterar a marca e modelo do item ofertado, 

contudo, a nova marca e modelo apresentados deverão possuir qualidade compatível com o apresentado 

na proposta inicial, ou qualidade superior, sendo vedado, em todas as hipóteses de admissão de nova 

marcas ou modelos, a apresentação do objeto inferior ao da proposta inicial e das especificações exigidas 

no edital. 

 

6. DOS REQUISITOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO 

PRELIMINAR 

 

6.1 Será declarada a proposta vencedora aquela que preencher as exigências de especificação do 

Termo de Referência e Anexo V e melhor classificada segundo o critério de julgamento eleito. 

 

6.2 Os preços unitários e totais devem ser compatíveis com aqueles praticados no mercado, expressos 

em moeda corrente nacional (R$), com apenas duas casas decimais (sendo as demais desprezadas), em 

algarismos e por extenso. 

 
6.3 Poderão ser desclassificadas as propostas que apresentem irregularidades, a exemplo de: 

 
I. Cotação de objeto diverso; 

 

II. Contendo condições que contrariem as exigências deste certame ou que se oponham a qualquer 

dispositivo legal vigente; 

 
III. Proposta alternativa ou que não atenda aos parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 

definidos no edital; 

 
IV. Com irregularidades ou defeitos que prejudiquem o julgamento objetivo por parte do Pregoeiro; 

 
V. De valor excessivo, manifestamente inexequível ou omissa; 

 
VI. Valores unitários e/ou global superiores ao máximo e julgados não aceitáveis pelo pregoeiro após 

negociação de preços. 
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VII. Não envio da proposta definitiva e/ou documentos complementares no prazo estabelecido pelo 

pregoeiro, se solicitados. 

 

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1 Os lances serão realizados em conformidade com o Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro 

de 2019 no modo de disputa aberto, conforme definido no Art. 32 deste decreto. 

 

7.2 Após a etapa de envio de lances haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 

44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério 

estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira 

hipótese.  

 

7.3 Não havendo envio de lances após o início da fase competitiva, remanescendo somente as 

propostas iniciais, os critérios de desempate serão aplicados da seguinte forma: 

 
I. Observância dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º 

da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese; e 

 

II. Persistindo o empate, haverá sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. Isso 

porque não há ordem de classificação das propostas, haja vista que estas podem ser retiradas ou 

substituídas até o momento de abertura da sessão pública. 

 
7.4 O Sistema Eletrônico se encarregará automaticamente de assegurar o exercício dos direitos de 

preferência estabelecidos na Lei Complementar 123/2006, nos casos em que a licitação for para ampla 

participação. 

 

7.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de 

JULGAMENTO, permanecendo on-line para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como 

eventual negociação de valores, sob pena de desclassificação. 
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7.6 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva deste Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 
7.7 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão deste Pregão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes através do sistema 

eletrônico de compras. 

 

7.8 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor 
da cota principal ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 
primeiro colocado da cota principal. 
 
7.9 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá 
ocorrer pelo menor preço. Verificada tal condição, o pregoeiro readequará os valores pelo sistema 

 
8. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

8.1 Para todos os efeitos, aplicam-se a presente licitação todos os direitos assegurados às Micro e 

Pequenas Empresas dispostos na Lei Complementar n° 123/2006. 

 

9. DO JULGAMENTO 

 

9.1 Após a negociação, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar encaminhará a 

proposta de preços adequada ao último valor ofertado, devidamente preenchida, no prazo de até 02 (duas) 

horas, a partir da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “PROPOSTA FINAL” no 

sistema LICITANET e demais documentos complementares na opção “HABILITANET”, se solicitados. 

 
9.1.1 No envio da proposta readequada, existindo a necessidade de arredondamento dos valores, estes 

serão arredondados para baixo. Se realizado o arredondamento do valor e alterado o lance final, o 

pregoeiro, por meio do sistema, promoverá a readequação do lance ao novo valor arredondado. 

 
9.1.2 Caso a licitação adote como critério de julgamento o menor preço por lote, o licitante deverá 

adequar sua proposta respeitando os valores máximos unitários dos itens que compõe o lote. 
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9.1.3 O licitante poderá, em substituição ao modelo de proposta sugerido no Anexo II, utilizar-se da 

proposta emitida pelo sistema do licitanet na opção “PROPOSTA FINAL” disponível fora da sala de 

disputa, promovendo sua assinatura e respectivo envio no prazo definido no item 9.1, ou utilizando-se da 

assinatura eletrônica emitida pelo sistema. 

 

9.2 O pregoeiro examinará a proposta ajustada quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 

preço em relação aos valores estimados para contratação, podendo solicitar manifestação técnica e jurídica 

de outros setores do órgão, a fim de subsidiar sua decisão. 

 
9.3 As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, cujo termo inicial ocorrerá a partir da 

apresentação da proposta definitiva. 

 
9.4 Decorrido o prazo indicado no item anterior, sem a convocação para assinatura da Ata de Registro 

de Preços, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 A relação de documentos requisitados para comprovação da habilitação do licitante no presente 

certame encontra-se no anexo III deste edital. 

 

10.2 A habilitação do licitante poderá ser comprovada mediante consulta on line no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 
10.3 O pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para 

verificar as condições de habilitação dos licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível 

indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira 

responsabilidade do licitante a comprovação de sua habilitação.  

 
10.4 Além dos meios indicados no item anterior o pregoeiro também poderá empreender diligências 

em outros sites ou cadastros que disponham de informações necessárias para averiguar a habilitação das 

licitantes. 
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10.5 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

 

10.6 A apresentação do Certificado de Registro Cadastral em validade, emitido pela Comissão de 

Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Nova Brasilândia, será válida opcionalmente, como 

comprovação dos requisitos de Habilitação. 

 
10.7 Serão consultados pelo pregoeiro, ainda, para fins de habilitação: 

 
I. As declarações prestadas em campo próprio do sistema; 

 

II. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 

Estadual – CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, quando 

se tratar de recursos estaduais;  

 
III. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria-Geral da União 

CGU, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada; 

 
IV. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da 

natureza da sanção aplicada; 

 
V. Quando se tratar de recursos da União serão consultados ainda os cadastros elencados no Art. 44, 

I e II da Portaria Interministerial 424/2016  

 
10.5.1. A consulta ao cadastro indicado no inciso IV 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 

 
10.8 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 

 

I. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz; 
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II. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles 

que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz; 

 
III. Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota 

fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial. 

 
10.9 Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como válidos, e 

no caso de omissão, os emitidos há menos de noventa dias. 

 

10.10 Os documentos remetidos por meio da opção “Habilitanet” do sistema Licitanet poderão ser 

solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo 

Pregoeiro. Caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à Sala da Diretoria de Compras- A/C do 

pregoeiro e/ou Equipe de Apoio – Rua Florianópolis, 3697, Bairro setor 13, CEP76.958-000, Nova 

Brasilândia D’Oeste-RO 

 

11. DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1 DECLARADO O VENCEDOR, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o 

licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123 de 2006, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema (clicando no botão ENTRAR C/ RECURSO), manifestar sua 

intenção de recorrer. 

 

11.2 O Pregoeiro assegurará tempo mínimo de 30 (trinta) minutos para que o licitante manifeste 

motivadamente sua intenção de recorrer. 

 

11.3 Aceita a intenção de recurso o licitante deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio 

do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 

apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 

da recorrente. 

 

11.4 Os recursos e contrarrazões serão disponibilizados para consulta no site do Licitanet. 
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11.5 O Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão em 5 (cinco) dias úteis ou fazê-los subir para a 

autoridade competente para julgamento. 

 

11.6 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em 

que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

 

12. DAS PENALIDADES 

 

12.1 O licitante que deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, 

não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e 

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Nova Brasilândia e será 

descredenciado do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais 

cominações legais. 

 

12.2 À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos 

legais (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados), aplicar-

se-ão as seguintes penalidades previstas no instrumento contratual, no Termo de Referência e na 

legislação nacional.  

 

12.3 A reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada. 

 

12.4 As penalidades pecuniárias e ressarcimentos, após regular processo administrativo, serão 

descontados dos pagamentos eventualmente devidos ao Contratado. 

 

13. DOS PROCEDIMENTOS APÓS A CONCLUSÃO DO CERTAME 

 

13.1 Homologado o certame, os licitantes declarados vencedores serão convocados para assinarem a 

Ata de Registro de Preços. 
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13.2 A convocação será realizada preferencialmente via e-mail (informado pela adjudicatária em sua 

proposta), com aviso de recebimento, acompanhado da Ata, para impressão, assinatura e devolução via 

postal.  

 
13.3 Por meio do mesmo endereço eletrônico, o Município de Nova Brasilândia enviará as 

comunicações necessárias durante o prazo de vigência da Ata. 

 
13.4 O prazo para assinatura e postagem será de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de confirmação 

do recebimento do e-mail.  

 
13.4.1 O prazo indicado poderá ser prorrogado por uma vez, quando solicitado, e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração 

 
13.5 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de preços, sujeitará ao 

licitante as penalidades cabíveis previstas em Lei, no instrumento convocatório ou no Termo de 

Referência. 

 

13.6 Apenas em função da total impossibilidade da utilização de meio digital/virtual, far-se-á a remessa 

da Ata de Registro de Preços e/ou o Contrato, por via postal, para assinatura da adjudicatária. 

 
13.7 Os prazos para assinatura dos instrumentos de contratação (empenho, ordem de fornecimento, 

contrato) seguiram o mesmo rito estabelecido nos itens 13.2 ao 13.4. 

 
13.8 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou termo equivalente, caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida, após a devida notificação, sujeitando-a à perda do direito 

à contratação, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis previstas em Lei e no instrumento 

convocatório. 

 
14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
 
14.1 As condições de recebimento do objeto desta licitação estão definidos no item 8 do Termo de 

referência e as condições de pagamento estão definidos no item 12 do Termo. 

 

15. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA UTILIZAÇÃO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 
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15.1 Para todos os termos da presente contratação considera-se Administrador da ARP a Direção de 

Compras e Licitações, ou outro setor formalmente designado, nos termos do Decreto Municipal 

1007/2020 alterado pelo Decreto 1016/2020. 

 

15.2 A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer Prévio nº 07/2014-PLENO, após 

autorização expressa da Direção de Compras e Licitações, e na falta deste por outro setor formalmente 

designado. 

 

15.3 As aquisições ou contratações adicionais (caronas) referidas nesta cláusula não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens registrados para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

 

15.4 As aquisições ou contratações adicionais (caronas), não poderão exceder, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo dos itens consignados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e os 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

15.5 Os pedidos de adesão deverão ser encaminhados à Direção de Compras do Munícipio de Nova 

Brasilândia D’Oeste, onde serão devidamente instruídos, cabendo sua autorização a este setor. 

 
 

16. DO CADASTRO RESERVA 

 

16.1 O pregoeiro definirá no sistema prazo para a formação do cadastro reserva aos licitantes que 

aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor. 

 

16.2 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. 
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16.3 A habilitação dos licitantes que aceitarem compor o Cadastro reserva será avaliada no momento 

de sua convocação.  

 

16.4 O Cadastro Reserva será utilizado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal 1.007/2020.   

 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica. 

 

17.2 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão 

considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

 

17.3 Os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados por solicitação escrita e justificada do licitante, 

formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceitos pelo Pregoeiro. 

 

17.4 À contratada deverá disponibilizar e manter controle permanente sobre endereço eletrônico (e-

mail) o qual será o canal oficial de comunicação, sendo válido para avisos, comunicações formais, 

notificações e todo o contato oficial, com prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para resposta. 

 

17.5 Não havendo expediente na data determinada, ou na ocorrência de qualquer outro fato que 

impossibilite a realização deste Pregão, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos 

o mesmo horário e local, salvo disposição em contrário. 

 

Nova Brasilândia DOeste, 03 de junho de 2022 

 

 

VAGNER ROBERTO PEREIRA DE SOUZA 
PREGOEIRO II 

PORTARIA 23/GP/2022 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Este documento será disponibilizado às empresas após aprovação do Edital e será inserido no Portal da 
transparência e portal do Licitanet. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA INICIAL E DEFINITIVA 
 

LICITANTE: ___________________________________________________________ 
C.N.P.J.: ________________ TEL/FAX: ___________ E-MAIL: __________________ 
ENDEREÇO: __________________________________________________________ 
C. CORRENTE: ____________ AG.: ________ BANCO: _______________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________ 
CART. DE IDENT./ORGÃO EXP.: _________________ CPF: ____________________ 
 
DADOS DO PREPOSTO DA EMPRESA: 
 
Nome: _______________________________________________________________ 
Endereço: ____________________________________________________________ 
E-MAIL:_______________________________________________________________ 
CEP: ________________ Cidade: ________________________ UF:_____________ 
CPF: ___________________________ Cargo/Função: _________________________ 
RG nº.: ________________________ Expedido por: _________________________ 
Naturalidade: ___________________ Nacionalidade: ________________________ 

 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total. 

1 Preencher de acordo com os itens 
vencidos no certame 

     

     
 

Valor Total dos Itens da Proposta: ____________ (______________________________). 
 
Prazo de validade da Proposta: 90 dias. 
Prazo para entrega ou execução dos serviços: O prazo de entrega e local são os definidos no Anexo I do 
Edital. 
Declarando conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital de Pregão Eletrônico 
34/2022 e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para execução do objeto do certame 
conforme valores e especificações técnicas. 
Declaro ainda que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todos os tipos 
de comunicação oficial, inclusive notificações, comprometendo-me sempre a mantê-lo atualizado junto a 
esse Município. 
 
 

___________-___, ______de ____________de ______. 
 
 

_________________________________ 
Assinatura e nome legível do proponente 

 
 
 

CARIMBO CNPJ 
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 ANEXO III – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
1.1 Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada dos 
objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado; 
 
1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, com a demonstração do ramo de atividades compatível com o objeto 
licitado, bem como a última alteração social. Não será aceita a Certidão Simplificada da junta Comercial 
para substituir o contrato social; 
 
1.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 
 
1.4 Cédula de identificação dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da 
empresa e procuração, se for o caso. 
 
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
2.2 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), dentro da 
validade; 
 
2.3 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, demonstrada através da Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas, em conformidade com a Lei 12.440/11; 
 
2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da certidão de débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas 
alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade social – 
INSS), dentro da validade; 
 
2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante, dentro da 
validade; 
 
2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante, dentro da 
validade. 
 
3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
3.1 Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e concordata) emitida 
pelo órgão competente, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste o prazo de validade. 

 
3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ano 2021), já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
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3.2.1 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstração do 
resultado do exercício assim apresentados: 
 
I. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): publicados em Diário Oficial; ou 
publicados em jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante. 
 
II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, 
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante. 
 
III. Sociedades sujeitas ao regime das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: 
por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou por 
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante 
 
IV. Sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 
3.2.2 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho de Contabilidade. 
 
3.2.3 A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas, devendo obter resultado 
superior a 1 (um): 
 
I) LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE 
+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
II) SG = ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 
III) LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE 
   
3.2.4 As fórmulas serão devidamente aplicadas em memorial de cálculos, juntado ao balanço. Caso a 
empresa não os apresente, a Comissão poderá realizar os cálculos com o auxílio do Setor de Contabilidade 
deste órgão, aplicando-se as fórmulas definidas no item anterior. 
 
3.3 Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação (exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior 
a 1 nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral. 
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº «Número_Contrato»/«Ano_Contrato» 

PROCESSO Nº. «Protocolo»/«AnoProtocolo» 

VIGÊNCIA: «Início_Vigência» a «Término_Vigência» 

 

Aos «Dia_Atual» dias do mês de «Mês_Atual_Extenso» do ano de «Ano_Atual», o Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste, inscrito no CNPJ sob o Nº 15.884.109/0001-06, com sede na RUA RIACHUELO, 
2552, SETOR 14, nesta cidade de Nova Brasilândia D’Oeste, e a empresa qualificada na Cláusula I, sob 
a regência da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Decreto Municipal 
1007/2020 alterado pelo Decreto 1016/2020, e demais normas legais aplicáveis, em virtude da 
homologação do procedimento licitatório pelo Prefeito do Município de Nova Brasilândia D’Oeste, Sr. 
_____________, ao REGISTRO DE PREÇOS ofertados no PREGÃO ELETRÔNICO nº 34/2022, em 
conformidade com a proposta ofertada na licitação, especificações e demais condições constantes do 
Edital e seus Anexos, que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que 
se seguem: 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1.  Formação de Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de materiais de informática, visando 
atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Administração, Educação e Assistência Social., 
conforme condições e especificações no termo de referência, conforme quantidades, condições e 
especificações técnicas minuciosamente descritas nos anexos do Edital de Pregão Eletrônico 34/2022, e 
propostas ofertadas pelos licitantes, seguindo a ordem de classificação na licitação: 

 

FORNECEDOR: «Nome_Fornecedor» 

C.N.P.J.: «CNPJ_CPF_Fornecedor» TEL/FAX: «Fone_Fornecedor» 

ENDEREÇO: «Endereço_Fornecedor» 

EMAIL PARA CONTATO: «Email_Fornecedor» 

 NOME DO REPRESENTANTE: «Nome_Representante» CPF: «CPF_Representante» 

(Itens Registrados) 

«Itens_Contrato_Ata» 
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CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, contado da data da 
sua primeira publicação no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO ou DIÁRIO 
OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - AROM, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, nos 
termos do art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles que 
poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, 
conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 

3. A presente Ata estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo registrado ou até o termo 
final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A administração e execução das atividades relacionadas ao controle e utilização da presente Ata de 
Registro de Preços caberão à Direção de Compras do Município de Nova Brasilândia D’Oeste.  

2. Todas as contratações decorrentes da utilização desta Ata de Registro de Preços serão precedidas de 
autorização da Direção de Compras do Município de Nova Brasilândia D’Oeste-RO. 

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO 
NÃO PARTICIPANTE 

1. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer Prévio nº 07/2014-PLENO, após 
autorização expressa da Direção de Compras do Município de Nova Brasilândia D’Oeste-RO. 

2. As aquisições ou contratações adicionais (caronas) referidas nesta cláusula não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens registrados para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

3. As aquisições ou contratações adicionais (caronas), não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo dos itens consignados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e os 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

4. Os pedidos de adesão deverão ser encaminhados à Direção de Compras do Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste-RO, onde serão devidamente instruídos, cabendo sua autorização a este setor. 

CLÁUSULA V – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO 

1. O Município realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos 
preços registrados nesta Ata. 
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2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as 
negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 
a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores 
praticados pelo mercado. 

3.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 

3.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

3.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

3.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

3.5. Em obediência ao princípio da anualidade da proposta (art. 2°, §1° c/c art. 3°, §1° da Lei n° 
10.192/2001), caberá reajuste de preços sempre que, dentro da vigência contratual, transcorrer o prazo de 
12 meses da data da apresentação da proposta no certame licitatório. Nesses casos, o índice aplicável para 
o cálculo do reajuste será o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado). 

3.6. Os preços registrados poderão ser reequilibrados em decorrência de fato imprevisível ou previsível, 
porém de consequências incalculáveis, devidamente comprovado, que tenha onerado excessivamente as 
obrigações contraídas pela Detentora dos Preços Registrados, observadas as disposições contidas na alínea 
"d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

4. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 

4.1. Pela Administração, quando: 

4.1.1. O licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

4.1.2. O licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 
Registro de Preços; 

4.1.3. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a 
negociação para redução dos preços avençados; 

4.1.4. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

4.2. Pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 
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5. A solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não 
aceitas as razões do pedido. 

6. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou 
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta 
Ata. 

6.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios - AROM, por 2 (duas) vezes consecutivas, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

1. As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como local de entrega e recebimento do objeto, 
obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se 
definidas no Termo de Referência, partes integrantes da presente Ata. 

2. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do 
órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial 
atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

3. A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a 
vigência desta ata, mesmo que o prazo previsto para entrega do objeto exceda ao seu vencimento. 

4. As comunicações oficiais referentes à presente contratação poderão ser realizadas através de e-mail 
corporativo, reputando-se válidas as enviadas em e-mail incluído na proposta ou documentos apresentados 
pelo fornecedor.  

4.1. A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo destinatário, sendo considerada 
válida, na ausência de confirmação, a comunicação na data do término do prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contados a partir da data do seu envio. 

5. As contratações decorrentes do presente registro de preços terão vigência a partir da data de sua 
formalização até o dia 31 de dezembro do exercício de referência, de acordo com o respectivo crédito 
orçamentário. 

CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 

2. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em comum acordo, por meio de termo aditivo, em 
conformidade com a Lei n. 8.666/93. 

3. A presente Ata será publicada no Portal da Transparência. (publicação trimestral) 

CLÁUSULA VIII - DO FORO 
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1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Nova 
Brasilândia D’Oeste excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

__________________________ 
Prefeito 

 
 

____________________________ 
Diretor de Compras 

 
 
 

____________________________ 
CNPJ «CNPJ_CPF_Fornecedor» 

«Nome_Fornecedor» 
«Nome_Representante» 

«RG_Representante» «Órgão_Emissor_Representante» 
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ANEXO V – PREÇO MÁXIMO 

LOTE 1 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

Valor Máximo do Lote: R$14.144,75 (quatorze mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. (R$) 

1 
RÉGUA 5 TOMADAS BIVOLT COM PROTEÇÃO 
(FILTRO DE LINHA) 

UNID 115 50,63 5.822,45 

2 

Canaletas, Dimensões:  20x20x2000 Fechada, 
Material: PVC rígido, Cor: Branca, Tamanho (mm): 
20x20, Comprimento nominal (mm): 2000, 
Temperatura máxima: Resiste até 70C, Normas: NRB 
IEC 61084-1 e 61084-2-1 

UNID 210 39,63 8.322,30 

 

 

LOTE 2 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

Valor Máximo do Lote: R$47.928,85 (quarenta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. (R$) 

1 PEN DRIVE 32 GB. USB 3.0 UN 45 72,67 3.270,15 

2 

ADAPTADOR WIRELESS USB WIFI SEM FIO 
300MBPS 
• Interface: USB 2.0; 
• Botão: WPS; 
• Dimensões: 69 x 21 x 9,5mm; 
• Tipo de Antena: Interna; 
• Frequência: 2,4 a 2,4835GHz; 
• EIRP: <20dBm(EIRP); 
• tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, 
CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM; 
• Certificação: CE, FCC, RoHS; 
• Padrões Wireless: 
• IEEE 802.11n 
• IEEE 802.11g 
• IEEE 802.11b 
• Taxa do Sinal; 
• 11n: Até 300Mbps (dinâmico) 
• 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 
• 11b: Até 11Mbps (dinâmico) 
• Sensibilidade da Recepção: 
• 270M: -68dBm@10% PER 
• 130M: -68dBm@10% PER 
• 108M: -68dBm@10% PER 

UNID 76 154,00 11.704,00 
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• 54M: -68dBm@10% PER 
• 11M: -85dBm@8% PER 
• 6M: -88dBm@10% PER 
• 1M: -90dBm@8% PER 
• Segurança Wireless: 
• WEP de 64/128-bit 
• WPA/WPA2 
• WPA-PSK/WPA2-PSK 
• Filtragem Wireless de MAC 

3 

MESA DE TRANSMISSÃO 4 CANAIS: Projetado 
para transmissão ao vivo multicâmera para aplicativos 
de Internet ou transmissão - Fornece aos consoles de 
jogos, fluxos de computadores corporativos ou câmeras 
HD um comutador de produção ao vivo de quatro 
entradas com um painel de controle integrado.- As 
produzem vídeo até 1080p60.- Deverá possuir saída 
hdmi para um projetor ou monitor externo - Uma saída 
USB tipo C para transmitir vídeo até 1080p60 para um 
computador e uma porta Ethernet RJ45 10/100/1000 
para gerenciamento do sistema, controle remoto e 
atualizações.- A superfície de deverá possuir botões de 
controle retroiluminados, fáceis de visualizar, para 
permitir a seleção de entradas da câmera, controlar 
transições, keyers, configurações e o dve.- Chaveadores 
upstream e downstream, um chaveador chroma 
avançado, dois chaveadores lineares / luma, um 
chaveador de transição dve, um gerador de padrões e 
dois geradores de cores. Suporte para media player para 
preenchimento e imagens principais, que suportam até 
20 fotos nos formatos png, tga, bmp, jpeg e tiff.- A saída 
hdmi devera suportar uma resolução mínima de 1366 x 
768 para monitorar seu fluxo.- Painel de controle do 
software atem via Ethernet e suporta controle e 
configuração. Painel traseiro do ATEM Mini com 
botões adicionais e recursos de software Transmição de 
vídeo até 1080p HD Hardware Encoder para que não 
tenha necessidade de software de streaming adicional 
Controle e configure timecode e status da stream 
Recursos completos de suporte e controle para câmeras 
BMPCC 6K e 4K Gravação USB simultânea 
Personalizar configurações avançadas com arquivos 
XML Software Multiview com pré-visualizações de 
programa, gráficos, status de gravação, status no ar, 
medidores de áudio Luz de tally para câmeras BMPCC 
6K/4K Sincronização automática de timecode para 
todas as câmeras Transições: As transições disponíveis 
incluem: Cut: quando você pressiona o botão CUT, o 
ATEM muda instantaneamente da fonte atual do 
programa para a fonte de visualização. Os cortes podem 
ser realizados selecionando fontes diretamente ou 
pressionando o botão de corte para mudar para a 
próxima fonte. Mix: a mistura, ou dissolve-se, transita 

UN 1 7.823,33 7.823,33 
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gradualmente de uma fonte para a próxima, criando uma 
mistura suave. Você pode definir horários 
personalizados para misturar manualmente a transição. 
Dip: assim como as transições de mix, uma transição de 
mergulho é uma mistura gradual que inclui cor sólida, 
gráfico ou outro clipe entre as duas fontes de vídeo. Os 
mergulhos em preto ou branco entre as fontes são os 
mais populares, ou você pode usar logotipos ou gráficos 
do patrocinador. Wipe: os padrões de wipe incorporados 
incluem círculos, diamantes, quadrados e muito mais. 
Formas e padrões podem ser invertidos ou suavizados e 
podem até ter bordas coloridas personalizadas. DVE: 
com o poderoso processador Digital Video Effects, ou 
DVE, você pode empurrar, girar, apertar ou passar seu 
vídeo ao vivo de uma câmera para outra com transições 
internas incríveis. As transições DVE podem ser 
invertidas e reversivas, oferecendo ainda mais opções 
de transição. Upstream Keyer. Camada de vídeo ao vivo 
sobre outras fontes de vídeo ou gráficos com o 
Upstream Keyer. Você pode usar as teclas luma, linear, 
padrão ou produzir em uma tela verde e usar o chroma 
key para compor instantaneamente o vídeo em 
conjuntos virtuais. Tecla luma: as teclas luma 
funcionam melhor com imagens de alto contraste, como 
elementos brancos em um fundo preto, para que você 
possa usar o contraste para cortar o fundo preto e 
substituí-lo por vídeo ou gráficos ao vivo. Chave linear: 
obtenha resultados limpos e de alta qualidade com a 
codificação linear, usando duas fontes separadas para o  
preenchimento e a chave para criar uma imagem de 
vídeo. O sinal de preenchimento contém o vídeo a ser 
empilhado no fundo, enquanto o sinal principal contém 
uma máscara de escalde cinza para cortar ou mascarar a 
área a ser preenchida. 

4 

Caixa de sobrepor + Keystone Rj45, 
Caixa sistema x sobrepor, fixável na parede, deverá 
conter 1 módulo conector Keystone RJ45, fêmea, cat5e 
de alta potência de transmissão via cabo UTP. 
 

UNID 165 55,00 9.075,00 

5 

TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL 200 POLEGADAS 
COM TRIPÉ: Acionamento manual com suporte 
integrado ao estojo metálico; Acabamento do estojo em 
pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra 
de acabamento superior; Superfície de projeção do tipo 
matte micro branco opaco com ganho de brilho de até 
1,3 vezes; Bordas pretas que proporcionam um perfeito 
enquadramento da imagem. Sistema de multiparadas; 
Rolo da Tela em Tubo Mecânico. Tipo de Tela retrátil. 
Garantia mínima de 1 ano 

UN 11 1.459,67 16.056,37 
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LOTE 3 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

Valor Máximo do Lote: R$46.288,35 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 
Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 

Microfones (2 unidades por base), sem fio, com 
receptor 
• Inclui 2 microfones; 
• Sem fio; 
• Formato: de mão; 
• Conector/es de saída: p10; 
• Frequência máxima: 15kHz; 
• Frequência mínima: 50Hz; 
• Alta resolução; 
• Sensibilidade -101 dB, -109 dB, -105 dB. 
 

KIT 5 3.851,67 19.258,35 

2 
Suporte torre tripé para caixa acústica de estágio 
único; Alcance máximo de 1,70 m de altura; Pintura 
eletrostática; Capacidade de até 50 kg. 

UN 4 408,33 1.633,32 

3 

CAIXA ATIVA 300 RMS - Alto-falante de 15"; 
• Driver de Titânio 1 1/4"; 
• Bi-Amplificada; 
• 300 W RMS; 
• Comunicação BLUETOOTH; 
• Reprodutor de MP3 via USB e SD Card; 
• Controle Remoto Frontal; 
• 05 Presets de Equalização; 
• Receptor FM; 
• Entradas balanceadas XLR e TRS 1/4"; 
• Entradas P2 e RCA; 
• Auto Voltage (100~240Vac); 
• Angulação para uso como monitor (L/R); 
• 03 pontos para montagem "Fly"; 
• Encaixe para pedestal com trava; 
• Tripé (Pedestal, Suporte) compatível com 
a Caixa. 
• Entrada para microfone (P10); 
 

UNID 5 4.716,67 23.583,35 

4 

Mesa de som 8 canais com usb, bluetooth E visor 
 
Visor Digital Mp3 Player 
- Bluetooth 
- Usb 
- Canais de entrada 1 a 8 
- Entrada de Mic eletronicamente 
- Frequência: 10Hz a 200kHz 
- Faixa de ganho: 14 dB a 60 dB 
- Snr: 120 dB e. i. n. 
- Linha de entrada: Balanceamento eletrônico 
- Frequência: 10 Hz a 130 kHz 
- Faixa de ganho: -6 dB a 38 dB 

UN 1 1.813,33 1.813,33 
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- snr: 95 dB e. i. n. 
- Stereo Channels: 220v, 50-60 Hz, 7 Channal 3.6kg 
- Canais Estereo 
- Frequência: 10 Hz a 70 kHz 
- Faixa de ganho: Linha: -8 a 15 dB / Mic: 13 a.60 
dB 
- snr Linha: 96dB / Mic: 104 dB e. i. n. 
- Baixo: 50hz, /- 15dB 
- Médio: 700 Hz, /-15 dB 
- Alta: 10 kHz, /-15 dB 
- Mistura Principal 
- Saídas Principais: 28 Dbu Balanceado / 22 dBu 
desequilibrado 
- Envio de Aux: 22 dBu desequilibrado 
- Envio de eff: 22 dBu desequilibrado 
- Saída de Tape: 22 dBu desequilibrado 
- Saída de Telefones: 15dBu/ 150 
- Saída de áudio 
- Saída de Monitor Headphone 
- Canal esquerdo / direito da interface total de 
balanço de saída 
- Saída de efeito 
- Ajuste Gian 
- Controle distribuição 
- Três segmentos do equalizador 
- Controle de saída Aux 
- Controle do volume do canal 
- Controle do efeito de reverberação 
- Interruptor de energia fantasma 
- Nível indicador 
- Feedback de efeito do ajuste de nível 
- Tempo de atraso ( Botão com ajuste ) 
- Monitor de fones de ouvido para ajuste 
- Ajuste do volume de saída auxiliar 
- Ajuste do nível de reverberação 
- Empurrador de controle de saída de sinal mestre 
- Porta usb 
- Reproduzir ou para o botão 
- O botão de promoção seguinte ou de volume ou 
muda para anterior 
- Botão de menu 

 

 

LOTE 4 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

Valor Máximo do Lote: R$10.385,32 (dez mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 
Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 TABLET: UNID 4 2.596,33 10.385,32 
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• Tela TFT de 8 polegadas com resolução 
Velocidade do Processador: 2GHz; 
• Tipo de Processador: Quad-Core; 
• Tamanho: 8.0" (203,1 mm); 
• Resolução: 1280 x 800 (WXGA); 
• Tecnologia: TFT; 
• Profundidade de Cor: 16M; 
• Resolução: 8.0 MP (Câmera Traseira); 
• Foco Automático (Câmera Traseira); 
• Resolução 2.0 MP (Câmera Frontal); 
• Resolução Gravação de Vídeos: FHD 
(1920 x 1080) @30fps; 
• RAM: 2 GB; 
• Memória Total Interna: 32 GB; 
• Memória Disponível: 21.3 GB; 
• Suporte ao Cartão de Memória: 
MicroSD (Up to 512GB); 
• Versão de USB: USB 2.0; 
• Localização: GPS, Glonass, Beidou, 
Galileo; 
• Conector de Fone de Ouvido: Conexão 
3.5mm Estéreo (Padrão P2); 
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz; 
• Wi-Fi Direct; 
• Versão de Bluetooth: v4.2; 
• Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, 
HID, HOGP, HSP, OPP, PAN; 
• Android 9.0 ou superior; 
• Formato de Reprodução de Vídeo: MP4, 
M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, 
WEBM; 
• Resolução de Reprodução de Vídeo: 
FHD (1920 x 1080) @30fps. 

 

 

LOTE 5 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

Valor Máximo do Lote: R$78.683,88 (setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. (R$) 

1 

Access point indoor de teto, Criptografia: Criptografia 
suportada: AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, Frequência 
de operação2.4GHz, 5.0GHz, Padrões (WiFi): IEEE 
802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, 
IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 
802.11ac, Desempenho WiFi (Mb/s): 2.4 GHz: 300 
Mbps, 5 GHz: 1.733 Mbps, Energia Switch (PoE): 

UNID 36 1.896,33 68.267,88 
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Consumo: 10.5W, Desempenho rede (Mb/s): 
1.000Mb/s, Conexões 1x Porta RJ-45. 
O roteador deverá suportar no mínimo 100 acessos 
simultâneos sem riscos de travamentos. 
• *Access point indoor de teto, 
• Criptografia: Criptografia suportada: 
• AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, 
• Frequência de operação2.4GHz, 
• 5.0GHz, Padrões (WiFi): IEEE 
• 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 
• IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 
• 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 
• 802.11ac, Desempenho WiFi (Mb/s): 
• 2.4 GHz: 300 Mbps, 5 GHz: 1024 
• Mbps, Energia Switch (PoE): 
• Consumo: 10.5W, Desempenho rede 
• (Mb/s): 1.000Mb/s, Conexões 1x Porta 
• RJ-45. 
 
• O roteador deverá suportar no mínimo 150 
acessos simultâneos sem riscos de travamentos. 
 
• O produto deverá ser igual ou superior ao 
UAP-AC-LR-BR - 802.11ac, ubiquiti 
 

2 

ACCESS POINT OUTDOOR 
Interface de Rede: 2x2 WiFi Dual-Band / Ethernet 
Gigabit - Portas: (1) Porta Ethernet 10/100/1000 - 
Botões: Reset - Antenas: 2 Antenas Dual-Band - 
Padrões Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac - BSSID: Até 4 por 
Rádio - Segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-
Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) - Certificações 
CE, FCC, ICEnergia:Método de Alimentação: -PoE 
Passivo 24 (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno), Alternativa 
802.3af A (Pares 1, 2+, 3, 6 Retorno)(Faixa de 
Voltagem Suportada: 44 to 57VDC) - Fonte de 
Alimentação: Injetor* PoE Gigabit 24V, 0.5A - 
Consumo Máximo de Energia: 8.5W - Potência Máxima 
TX: 20 dBm - Economia de Energia: Suportado 
Gerenciamento Avançado de Tráfego: - QoS Avançado: 
Limite de Banda por Usuário - Isolamento de Tráfego 
de Visitantes: Suportado - WMM: Voice, Video, Best 
Effort, and Background - Clientes Simultâneos: 
100+Taxas Suportadas (Mbps): 802.11a: 6, 9, 12, 18, 
24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps 
(MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11ac: 6.5 Mbps a 867 
Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 
36, 48, 54 MbpsDimensão e peso: - 353 x 46 x 34.4 mm 
- 152g com Antennas. O produto deverá ser semelhante 
ou igual ao Access Point Ubiquiti Unifi® Uap-ac-m - 
Gigabit - Dual Band 

UN 4 2.604,00 10.416,00 
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LOTE 6 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

Valor Máximo do Lote: R$55.183,50 (cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 

Fator de forma: SSD interno de 2,5 polegadas, 
Capacidade: 240 GB, Interface: SATA 6.0Gb / s, Tipo 
de dispositivo: Drive de estado sólido interno, Altura da 
unidade: 7,0 mm, Fator de forma: 2,5 "(7mm),Leitura: 
540 MB / s,Gravação: 500 MB / s, Expectativa de Vida 
(MTTF): 1.5 Milhões de Horas. 

UN 90 330,00 29.700,00 

2 

Fator de forma: SSD interno de 2,5 polegadas, 
Capacidade: 480 GB, Interface: SATA 6.0Gb / s, Tipo 
de dispositivo: Drive de estado sólido interno, Altura da 
unidade: 7,0 mm, Fator de forma: 2,5 "(7mm),Leitura: 
540 MB / s,Gravação: 500 MB / s, Expectativa de Vida 
(MTTF): 1.5 Milhões de Horas 

UN 50 509,67 25.483,50 

 

 

LOTE 7 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

Valor Máximo do Lote: R$70.917,08 (setenta mil, novecentos e dezessete reais e oito centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 
Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 

Fonte Atx Slim 300w P/ Pc Gabinete Slim 
- HDD: 3 Conectores 
- CONECTOR PRINCIPAL: 24 Pinos 
- CONECTOR 4 PINOS: TFX12V 2.3 
-CERTIFICADO: 80 plus bronze 
- PCF ATIVO: Sim 
- DIMENSÕES: (A x L x P): 6,4 x 8,5 x 17,5 cm 
Potencia: 
- Tensão (Voltagem): 110v/220V (BIVOLT 
AUTOMATICO) 
- Potência nominal rotulada: 300 W. 
- Potência máxima medida: 362,8 W a 42,4º C. 
- Eficiência rotulada: acima de 82%, certificação 80 
Plus Bronze (mínimo de 82% em 20% e 100% das 
cargas, mínimo de 85% em 50% da carga). 
- Eficiência medida: entre 83,4% e 86,6% em 115 V 
(nominal, ver resultados completos para a tensão 
realmente usada) 
Compatível com computadores master da positivo 
 

UN 66 406,63 26.837,58 
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2 

FONTE ATX Cooler de Funcionamento Silencioso 
Embutido; 
• Design "Honey Comb" (Favo de Mel) Para 
Facilitar a Ventilação; 
• Proteção Interna Contra Curto-Circuito, 
Sobretensão, Sobrecorrente e Sobrepotência; 
• Entrada AC com Chaveamento Manual 
(115V e 230V); 
• Acompanha Cabo de Energia; 
• Potência: 300W Reais com picos de 
potência de até 450W (máximo); 
• Pinos: 1x 20/24 Pinos; 
• 1x Auxiliar ATX; 
• 4x Alimentação Periféricos; 
• 1x Alimentação Driv; 
• 2x Serial ATA e 2x IDE; 
• Tensão Entrada: 115V/220V; 
• Tensão Saída: Saída +12V: 10A; 
• Saída -12V: 0,3A; 
• Saída +5V: 10A; 
• Saída +3,3V: 6A; 
• Saída +5V VSB: 2A. 
 

UNID 115 383,30 44.079,50 

 

 

LOTE 8 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

Valor Máximo do Lote: R$76.036,47 (setenta e seis mil e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. (R$) 

1 CONECTORES RJ 45 CAT 5E UNID 8000 1,06 8.480,00 
2 CONECTOR RJ45 CAT6 UN 6500 1,83 11.895,00 

3 

CONECTOR RJ-45, CAT 5E 
• Tipo de Conector: RJ-45; 
• Quantidade: 100 conectores; 
• Cor: Transparente; 
• Corpo em termoplástico de alto impacto (UL 
94 V-0); 
• Vias de contato produzido em bronze fosforoso 
com camadas de 2,54m de níquel e 1,27m de ouro; 
• Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência 
Eletromagnética). 
 

UNID 45 106,33 4.784,85 

4 

CAPA CONECTOR PLUG PARA CABO REDE RJ45 
CAT5E 
• Material: Borracha Termoplástica 
• Conteúdo da embalagem 
• Pacote com 100 unidades 

PCT 61 186,67 11.386,87 

Prefeitura de Nova Brasilândia D' Oeste
 Este documento foi assinado digitalmente por Vagner Roberto Pereira de Souza  (CPF 044.###.###-83), em 24/06/2022 - 16:19,  e pode ser validado pelo QR Code ao
 lado e ou pelo link: https://signpmnvbrasilandia.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15898. Folha 35 de 52 



    

MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE – RO 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
 

 

Av. Juscelino Kubitschek c/ Rua Florianópolis, nº 3697 setor 13– CEP: 76.958-000 – Nova Brasilândia D’Oeste/RO  
Telefone/fax: (69) 3418-2239 
www.novabrasilandia.ro.gov.br 

 

5 

CAIXA DE CABO CATEGORIA 5E, 305 M, 
COBREADO 
• 100% cobre; 
• COM CERTIFICADO ANATEL; 
• Banda passante: até 100 MHz; 
• Velocidade Nominal de Propagação: 68 %; 
• Pares entrelaçados: 4 pares de fio; 
• Tipo de condutor: solido; 
• Tipo de cabo: UTP (não blindado); 
• Padrão: CAT5e; 
• Comprimento: 305 metros; 
 

UNID 25 1.065,67 26.641,75 

6 

Cabo De Rede Cat6 U/utp 24awg 4 Pares Azul – Caixa 
com 305 Metros,  Condutor de cobre nú, coberto por 
polietileno termoplástico adequado. Os condutores são 
trançados em pares; Capa externa em material não 
propagante a chama em cumprimento com as diretivas 
européias RoHS (Restriction of Hazardous Substances); 
Ambiente de Instalação Interno e externa;  Cumpre os 
requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-
568C.2 e ISO/IEC11801; utilizado nos padrões de 
redes; ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-
PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; TP-PMD , ANSI 
X3T9.5, 100 Mbps; 
GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 
Mbps;100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; 
100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; 100vg-
AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; 10BASE-T , 
IEEE802.3, 10 Mbps; TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 
Mbps; 
i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps. 
 

CX 8 1.606,00 12.848,00 

 

 

LOTE 9 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

Valor Máximo do Lote: R$21.047,88 (vinte e um mil e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 
Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 

Caixa de Som para Computador, 36W 
 
- Tipo de alto-falante: 2.0 
 
Dimensões: 
 
- Altura do produto principal (em mm): 205 mm 
 
- Largura do produto principal (em mm): 93 mm 
 

UN 16 421,33 6.741,28 
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- Profundidade do produto principal (em mm): 95 
mm 
 
 
Conectividade: 
 
- Tipo de conexão: com fio 
 
- Comprimento do cabo do cabo de alimentação: 
150 cm 
 
- Comprimento do cabo do cabo de áudio: 150 cm 
 
- Comprimento do cabo do cabo satélite: 110 cm 
 
- Bluetooth: não 
 
- Cabos incluídos: fixos 
 
Áudio: 
 
- Tamanho do driver: 75 mm 
 
- Unidades de driver: 2 
 
- Impedância do alto-falante: 4 Ohm 
 
- Impedância de entrada: 10000 Ohm 
 
- Entrada de áudio: 3,5 mm, Line-in 
 
- Saída de áudio: 3,5 mm 
 
- Conexão de fone de ouvido: sim 
 
- Microfone embutido: não 
 
- Conexão do microfone: não 
 
- Potência de saída (pico): 36 W 
 
- Potência de saída (RMS): 18 W 
 
- Resposta de frequência: 20 Hz - 20.000 Hz 
 
Características: 
 
- NFC: não 
 
- Chamadas de viva-voz: não 
 
- Montagem em tripé: não 

Prefeitura de Nova Brasilândia D' Oeste
 Este documento foi assinado digitalmente por Vagner Roberto Pereira de Souza  (CPF 044.###.###-83), em 24/06/2022 - 16:19,  e pode ser validado pelo QR Code ao
 lado e ou pelo link: https://signpmnvbrasilandia.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/15898. Folha 37 de 52 



    

MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE – RO 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
 

 

Av. Juscelino Kubitschek c/ Rua Florianópolis, nº 3697 setor 13– CEP: 76.958-000 – Nova Brasilândia D’Oeste/RO  
Telefone/fax: (69) 3418-2239 
www.novabrasilandia.ro.gov.br 

 
- Economia de energia: não 
 
Entrada: 
 
- Fonte de alimentação: USB 
 
Compatibilidade: 
 
- Tipos de dispositivos compatíveis: laptop, pc 
 
Ao controle: 
 
- Controles: controle de volume, baixo 
 
Satélites: 
 
- Altura do satélite (mm): 205 mm 
 
- Largura do satélite (mm): 93 mm 
 
- Profundidade do satélite (mm): 95 mm 

2 

Webcam Full HD com Microfone Embutido 
 
Especificações: 
- Resolução máxima: 1080p/30qps - 720p/30qps 
- Tipo de foco: foco automático 
- Tecnologia de lente: Vidro Full HD 
- Microfone embutido: estéreo 
- FoV: 78° 
- Clipe universal pronto para tripés que se ajusta 
a monitores de laptop ou LCD 
- Comprimento do cabo: 1,5 m 
- Tampa de proteção de privacidade 
 
Requisitos do Sistema: 
- Windows 10 ou superior, Windows® 8, 
Windows 7 
- Funciona em modo de dispositivo de vídeo USB 
(UVC) com clientes de videochamada 
compatíveis 
- macOS 10.10 ou superior 
- Chrome OSTM 
- Android v 5.0 ou superior 
- Uma porta USB 
- Acesso à Internet 
 
Recursos: 
- Videochamadas em Full HD de 1080p 
- Gravação de vídeo em Full HD de 1080p 
- Foco automático em HD e correção de luz 
- Áudio estéreo com microfones duplos 

UN 20 715,33 14.306,60 
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- A tampa de proteção de privacidade coloca você 
no controle do que você mostra 
- Software avançado de captura 
 
Conteúdo da embalagem: 
- Webcam com cabo de 1,5 m 
- Proteção de privacidade 
- Documentação do usuário 

 

 

LOTE 10 – AMPLA CONCORRÊNCIA 

Valor Máximo do Lote: R$77.600,04 (setenta e sete mil e seiscentos reais e quatro centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. (R$) 

1 

NOTEBOOK: Capacidade do SSD 512 GB;  Memória 
instalada 8 GB, DDR4 SDRAM;  Processador de 2.1 
GHz com Velocidade Turbo Máxima de 4.1 GHz; 
Número de Núcleos L3 - 4 MB;  Visor de 15.6”, 
Tecnologia de Luz Posterior de CD, Luz posterior de 
LED; Resolução - 1920 x 1080 (Full HD), Tela 
Panorâmica, Anti-ofuscamento; Processador Gráfico 
integrado; Câmera integrada; Alto-falantes estéreo, 
microfone; Touchpad, Teclado + teclado numérico; 
 Rede Wirelles sem fios padrões 
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0; Interface de Rede 
Gigabit Ethernet, rj45 100/1000; Bateria Capacidade de 
43 Wh, Adaptador AC, Saída 40 Watt; Interfaces, 
HDMI USB-C USB 3.0 USB 2.0 Conector combo de 
auricular/microfone LAN (RJ-45), Leitor de Cartão de 
Memória, (microSD); Itens inclusos, Adaptador de 
energia (Fonte); Cor - Cinza ou Preto. 

UN 12 6.466,67 77.600,04 

 

 

LOTE 11 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

Valor Máximo do Lote: R$69.280,02 (sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e dois centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 
Valor 

Máx. Unit. 
(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. (R$) 

1 

PROJETOR DE IMAGEM 
• Especificações: 
• Temperatura de uso: 5°C a 35°C; 
• Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto; 
• LCD Screen: 0,55 polegadas (D7); 

UNID 6 11.546,67 69.280,02 
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• Método de projeção: Matriz Ativa TFT de 
Polissilício; 
• Número de pixel: 480.000 pixels (800 x 600) 
x 3 
• Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3300 
lumens 
• Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 
lumens 
• Razão de aspecto: 4:3 
• Resolução nativa: SVGA 
• Tipo de lâmpada: 210 W UHE 
• Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO) / 
6.000 horas (Normal) 
• Correção de Keystone: Horizontal: -30° +30° 
/ Vertical: -30° +30 
• Razão de contraste: Minimo 15,000:1 
• Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores 
• Alto-falante: 2 W Mono 
• Conectividade padrão: 
• Entrada de computador: x 1 D-sub15, HDMI: 
x 1, Vídeo RCA: x 1,  USB tipo A: x 1 (Memória USB 
imagens / módulo wireless, atualização de Firmware), 
USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualização de 
Firmware), Entrada de áudio RCA: x 1 RCA (Branco 
x 1, Vermelho x 1) e VGA; 
• Energia: Voltagem do suprimento de energia: 
100 - 240 V AC +/- 10%, Frequência nominal: 50/60 
Hz, Consumo de energia: Normal: 296W, Eco: 211W, 
Stand-by: 2W, Energy Saving: 0.2W 
• Conteúdo da embalagem: Projetor, Cabo de 
Alimentação, Cabo VGA, Bolsa de Transporte, 
Controle remoto com baterias, Manual, Guia Rápido 
com garantia. 
 

 

 

LOTE 12 – COTA REFERENTE AO LOTE 10 (LC 123/2006) 

Valor Máximo do Lote: R$6.466,67 (seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

Ordem Especificação Unidade Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Máx. 
Total. 
(R$) 

1 

NOTEBOOK: Capacidade do SSD 512 GB;  Memória 
instalada 8 GB, DDR4 SDRAM;  Processador de 2.1 
GHz com Velocidade Turbo Máxima de 4.1 GHz; 
Número de Núcleos L3 - 4 MB;  Visor de 15.6”, 
Tecnologia de Luz Posterior de CD, Luz posterior de 
LED; Resolução - 1920 x 1080 (Full HD), Tela 
Panorâmica, Anti-ofuscamento; Processador Gráfico 

UN 1 6.466,67 6.466,67 
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integrado; Câmera integrada; Alto-falantes estéreo, 
microfone; Touchpad, Teclado + teclado numérico; 
 Rede Wirelles sem fios padrões 
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0; Interface de Rede 
Gigabit Ethernet, rj45 100/1000; Bateria Capacidade de 
43 Wh, Adaptador AC, Saída 40 Watt; Interfaces, HDMI 
USB-C USB 3.0 USB 2.0 Conector combo de 
auricular/microfone LAN (RJ-45), Leitor de Cartão de 
Memória, (microSD); Itens inclusos, Adaptador de 
energia (Fonte); Cor - Cinza ou Preto. 
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ANEXO VI – MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO No ____/2022/PMNBO/RO 
  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA DE NOVA 
BRASILÂNDIA D’OESTE – RO E A EMPRESA 
_________________, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 

 

 

Aos _____ dias do mês de ___________ do ano de __________, a Prefeitura do Município de 

Nova Brasilândia D’Oeste, inscrita no CNPJ sob o no ____________/0001-__, com sede na Rua 

Riachuelo, no 2552, nesta cidade de Nova Brasilândia D’oeste/RO, doravante designado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, senhor __________________ , portador da 

cédula de identidade nº ___________ SSP/_____, inscrito no CPF _____________; e a Empresa 

____________, inscrita no CNPJ sob o no __________, com sede na Av. __________, nesta Capital, 

doravante denominada CONTRATADO, representada neste ato por seu representante legal Senhor(a) 

________________________, inscrito(a) no CPF sob o no ___________, pactuam o presente Contrato, 

cuja celebração foi autorizada em decorrência do Processo Administrativo no  1433/2021, e que se regerá 

pelas Leis Federais nos 10.520/02 e 8.666/93, e posteriores alterações, atendidas as Cláusulas e condições 

que se seguem: 

 

DO AMPARO LEGAL 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O respaldo jurídico do presente contrato encontra-se 

consubstanciado na Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e Processo Administrativo nº 1433/2021. 

 

DO OBJETO 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto do presente termo contratual é Formação de Registro de 

Preços para futura e eventual Aquisição de materiais de informática, visando atender necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, Administração, Educação e Assistência Social., conforme especificações 
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técnicas e condições minuciosamente descritas nos Anexos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

34/2022, partes integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo nº 1433/2021.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – São partes integrantes do presente Contrato, independente de sua 

transcrição, a proposta do CONTRATADO, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 

acompanhado de seus anexos, e os demais elementos constantes do Processo nº 1433/2021 

 

DA VIGÊNCIA 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, 

prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – O fornecimento dos objetos deste contrato ocorrerá de forma 

parcelada. 

 

DO VALOR 
 

 

CLÁUSULA QUINTA – Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$__________, conforme 

consta da Proposta de empresa vencedora do pregão 34/2022 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

CLÁUSULA SEXTA – A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos 

recursos consignados ao Município de Nova Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática , , 

Nota de Empenho n° ____________..  

 

DO REAJUSTE 
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CLÁUSULA SÉTIMA – Visando adequação aos novos preços praticados no mercado, desde 

que solicitado pelo contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, em conformidade com a 

Lei 10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor consignado neste termo poderá sofrer 

atualização, competindo ao contratado justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando 

memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação do contratante. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O interregno mínimo para concessão de reajuste será contado a partir 

da data limite para apresentação das propostas constante do Edital de licitação, aplicando-se a variação 

anual do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) 

 

I. O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação 
contratual, ou da sua extinção; 
 

II. Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo 
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito; 

 

III. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só 
poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, 
contado da data de apresentação da proposta; 

 

IV. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível ao 
CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, deverá ser 
inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao 
reajuste, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de 
preclusão; 

 

V. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas 
observando-se o seguinte: 

 

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou 
 

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 
de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras. 

 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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CLÁUSULA OITAVA – A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regula-

se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O local e prazo de entrega são os constantes no Anexo I do Edital 

de Pregão nº 34/2022  

 

 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 
 

CLÁUSULA NONA – Compete ao CONTRATADO além das obrigações constantes no Termo 

de referência: 

 

a) Executar o objeto contratado na qualidade e forma exigidas no presente termo, cumprindo os 

prazos e condições estabelecidas; 

 

b) Proceder a entrega dos bens, devidamente embalados, de forma a não serem danificados 

durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, destino e, 

quando for o caso, número da Licença de Importação ou documento equivalente, com as especificações 

detalhadas ou documento equivalente, para conferência; 

 

c) Entregar os bens adquiridos sempre dentro dos prazos de validades legais; 

 

d) Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos bens, fornecendo os esclarecimentos 

necessários ao seu perfeito funcionamento; 

 

e) Atender prontamente as solicitações do contratante acerca do fornecimento contratado e prestar 

os esclarecimentos que forem necessários; 

 

f) Entregar os bens tecnologicamente atualizados, no caso de descontinuidade de fabricação dos 

bens que foram cotados; 
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g)Ter responsabilidade objetiva pelos serviços realizados, empregando funcionários capacitados 

e comunicando com a devida antecedência eventuais substituições do preposto indicado; 

 

h) É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, sendo autorizada a subcontratação 

parcial quando e se houver a prévia anuência da Administração; 

 

i) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros 

ou o CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos 

do CONTRATADO ou de quem em seu nome agir; 

 

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções; 

 

k) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento, inclusive fretes e 

tributos e quaisquer outras que forem devidas; 

 

l) Responsabilizar-se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos 

sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas 

e registros, se necessário; 

 

m) Providenciar a identificação individual de seus empregados que transitem nas dependências 

do contratante, quando em atividade na execução do objeto contratado, através de uniforme e/ou crachá; 

 

n) Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura de Nova Brasilândia ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pela Prefeitura; 

 

o) Comunicar à Administração da Secretaria, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente, além de prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
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p) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Instrumento Convocatório; 

 

q) Fornecer garantia ao objeto deste contrato conforme o item 6 do Termo de Referência.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, 

que decidirá motivadamente. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Além das obrigações descritas no Termo de Referência são também 

responsabilidades e obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, por intermédio do fiscal 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de fatos que, 

a seu critério, exijam a adoção de medidas por parte do CONTRATADO; 

 

b) Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO, relativos à 

execução do objeto da contratação; 

 

c) Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais; 

  

d) Assegurar que os produtos descritos neste instrumento somente sejam entregues unicamente 

pelo CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao contrato, salvo se 

autorizado prévia e expressamente; 

 

e) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da Comissão 

de Recebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada 

a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se referirem; 
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f) Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo 

CONTRATADO; 

 

g) Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, 

condicionantes da formalização do contrato; 

 

h) Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que precedem 

e integram o contrato, mesmo as não transcritas no documento hábil para contratação; 

 

i) Efetuar a publicação do termo contratual na forma da lei; 

 

j) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste termo e no Instrumento Convocatório. 

DA FISCALIZAÇÃO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A fiscalização do contrato será exercida por servidor 

devidamente designado, ou comissão instituída para este fim, permitida a contratação de terceiros para 

assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As comunicações oficiais referentes à presente contratação 

poderão ser realizadas através de e-mail corporativo, reputando-se válidas as enviadas em e-mail incluído 

na proposta ou documentos apresentados pelo fornecedor.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor 

pelo destinatário, sendo considerada válida, na ausência de confirmação, a comunicação na data do 

término do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data do seu envio. 

 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Em conformidade com o artigo 73, inciso II da Lei nº. 

8.666/93, o objeto da presente licitação será recebido: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Provisoriamente – conforme item 8.1, I do Termo; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Definitivamente – conforme item 8.1, II do Termo.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, se no recebimento do objeto for constatado que o fornecimento foi executado de forma 

incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será suspenso o prazo de recebimento 

definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da LLCA. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparado, corrigido 

ou substituído no prazo definido no item 8.2 do Termo, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será suspenso o prazo de recebimento 

definitivo, até que seja sanada a situação. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos 

necessários dentro do prazo estipulado, será recebido provisoriamente e, após constatar-se a conformidade 

do objeto aos termos pactuados, em definitivo, no prazo definido no item 8.3 do Termo. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto 

deste Termo de Referência ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado 

o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c 

art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 

da referida Lei, com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Instalações, ensaios, testes e demais provas para a boa execução do 

objeto correrão por conta do contratado. 
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DO PAGAMENTO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O pagamento será efetuado através de ordem bancária e 

depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, 

devidamente certificada e constatado o recebimento definitivo do objeto. O pagamento será efetuado 

conforme o item 12 do Termo de Referência, após o recebimento definitivo do objeto, sendo efetuada 

a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos 

fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, observada 

ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, caput, da Lei Federal 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento 

se, no ato da atestação, houver erro na fatura, ou se os fornecimentos não estiverem em perfeitas condições 

ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Saneadas as condições impeditivas do pagamento, serão 

contabilizados os dias decorridos desde a sua comunicação formal, e adicionados ao prazo de pagamento 

restante. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na ocasião do pagamento, existindo pendências contratuais ou 

procedimento administrativo para apuração de responsabilidade do contratado, a Administração poderá 

motivadamente adotar providências acauteladoras visando resguardar o erário, sem a prévia manifestação 

do interessado. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido, de alguma forma, para o atraso, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida, entre a data acima referenciada e a correspondente ao efetivo adimplemento da 

obrigação, será calculada com a aplicação da seguinte formula: 

 

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 em atraso;  
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = 0,00016438  

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

 

 

DAS PENALIDADES 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As penalidades são as constantes no item 16 do Termo de 

Referência. 

  

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 

65, da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas, adequadas às condições do Termo de Referência e Instrumento Convocatório. 

DA RESCISÃO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a 

possibilidade de sua rescisão, a critério da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão deste contrato será formalmente motivada nos autos 

do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e poderá ser: 

 
I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se o 
CONTRATADO com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde 
que haja conveniência para a Administração; 

 

III. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE 

em caso de rescisão Administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão de que trata o PARÁGRAFO PRIMEIRO, inciso I desta 

cláusula acarreta a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

 

DO FORO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – As partes elegem o foro da Comarca de Nova Brasilândia 

D'Oeste, para dirimir as dúvidas ou omissões oriundas do presente Contrato que não possam ser dirimidas 

administrativamente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE e pelo 

CONTRATADO, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e 

execução. 

 

Nova Brasilândia D’Oeste-RO, _______ de _________ de 2022. 

 

__________________________ 

PREFEITO 

 

xxxxxxx 

Representante legal do CONTRATADO 

 

VISTO:      

 Assessoria Jurídica 
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