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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Av. Tancredo Neves nº 663 – Centro – CEP: 38.950-000 – Ibiá-MG 

 

 
 

EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N. 022/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N. 055/2022 

MODO DE DISPUTA ABERTO 

 

 

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de microempresas – ME e empresas 

de pequeno porte – EPP e equiparadas, visando o fornecimento de equipamentos e suprimentos de 

informática, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. 

 

O MUNICÍPIO DE IBIÁ, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. 18.584.961/0001-56, isento de Inscrição 

Estadual, com sede na Avenida Tancredo Neves, 663, Bairro Centro, Ibiá/MG, CEP: 38.950-000, por meio do 

setor de Licitações, através do através do Decreto Nº 5.846 de 01 de fevereiro de 2022 e equipe de apoio 

designados pela Portaria nº 857 de 18 de fevereiro de 2022, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 

1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei 

Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que 

Aprova o Regulamento para a Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013, Decreto Municipal nº 4.194 de 23 de julho de 2015, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 

2019, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, Decreto Municipal 5601 de 01 de 

fevereiro de 2022 e demais condições fixadas neste edital, tornar público, para conhecimento dos interessados, 

que, realizará a licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento 

menor preço por item. 

 

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:  

Dia: 11/07/2022 às 09h00min (nove horas).  

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Dia: 11/07/2022 às 09h00min (nove horas). 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 
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VEÍCULOS DE PUBLICAÇÕES: Diário Oficial dos Municípios Mineiros, Jornal Aqui, Mural de Avisos da 

Prefeitura Municipal de Ibiá/MG, site da prefeitura www.ibia.mg.gov.br  e www.licitanet.com.br 

 Os itens de 04 a 134 serão destinados para participação exclusiva de microempresas – ME e empresas 

de pequeno porte - EPP, em conformidade com o Art. 48, inciso I e III, nos termos da Lei Complementar 

nº 123/06.  

 Considerando que os itens 01,02 e 03 têm seus valores de referência acima dos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

foi reservada cotas de até 25% em conformidade com o Art. 48, inciso III, nos termos da Lei Complementar 

nº 123/06, sendo os itens 01, 02 e 03 de ampla participação. 

 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da 

cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 

primeiro colocado da cota principal. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a 

contratação das cotas deverão se dar pelo menor preço. Em tempo, vale ressaltar que será dada a 

prioridade de aquisição aos produtos pelo menor preço adjudicado, priorizando o princípio da 

economicidade para Administração Municipal. 

 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 

 

1-DO OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de microempresas – ME e 

empresas de pequeno porte – EPP e equiparadas, visando o fornecimento de equipamentos e 

suprimentos de informática, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. 

 

2                   DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

2.1 O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei 

Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, 

Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que Aprova o Regulamento para a Modalidade de Licitação 

Denominada Pregão, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 4.194 de 23 de julho de 

2015, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, 

na forma eletrônica, Decreto Municipal 5601 de 01 de fevereiro de 2022, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações e, pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

 

3 DO CREDENCIAMENTO: 

 

http://www.ibia.mg.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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3.1 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO” através do site https://www.licitanet.com.br/; 

3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

ao Pregão na forma eletrônica; 

3.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir 

do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 

de pequeno porte e equiparadas; 

3.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 

por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora 

da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

4.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta 

licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e 

seus Anexos;  

4.2 A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário 

IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame; 

4.3 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 

reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o 

Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE 

REFERÊNCIA); 

4.4 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva 

https://www.licitanet.com.br/
https://www.licitanet.com.br/
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técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA); 

4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93; 

4.6 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste PREGÃO 

ELETRÔNICO, via internet, os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam a todas as 

exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam 

devidamente credenciadas, através do site https://www.licitanet.com.br/; 

4.6.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da 

Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.  

4.6.1.1  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 disponíveis na plataforma, através do site: https://www.licitanet.com.br/; 

4.6.2 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; 

4.6.3 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o Município de Ibiá, em nenhuma hipótese 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; 

4.6.4 As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para 

início da sessão pública via internet; 

4.6.5 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://www.licitanet.com.br/; 

4.6.6 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 

4.6.7 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do 

Município de Ibiá, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que, por terceiros; 

https://www.licitanet.com.br/;
https://www.licitanet.com.br/
https://www.licitanet.com.br/;
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4.6.8 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso; 

4.7 Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos casos 

a seguir: 

4.7.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1; empresas que estiverem 

em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde que 

amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta 

econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, 

Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011); 

4.7.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração 

Pública; 

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

Município; 

4.7.4 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da 

Prefeitura Municipal de Ibiá/MG; 

4.7.5 A observância das vedações do item 4.7 é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

4.8 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do 

licitante. 

4.8.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 

referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial do 

Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país; 

4.8.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do 

Brasil por tradutor juramentado neste país; 

4.8.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital; 

4.8.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração 

                                                           
1 NE - Justificativa para Vedação de Consórcio: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 

conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial 
técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se 
que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.  
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dos itens constantes da proposta de preços; 

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

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

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

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.8.7 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; 

 

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://www.licitanet.com.br/), 

concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, PROPOSTA com a 

“DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA 

(CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, 

quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação; 

5.2 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão 

pública; 

5.3 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de 

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações 

constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas; 

5.4 Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o 

compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação; 

5.5 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha; 

5.6 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 

5.7 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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5.8 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 

proposta; 

5.9 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 

lances; 

5.10 O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como 

acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1 Valor unitário e total do item; 

6.1.2 Marca; 

6.1.3 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 

bens; 

6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto; 

6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

6.6 A proposta cadastrada no Sistema não deve conter nenhuma identificação da empresa, visando 

atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. 
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7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES: 

7.1 No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas 

de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e 

condições detalhadas no item 6.1 do edital; 

7.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta 

ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, 

confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado 

pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, 

que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis; 

7.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 

inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ; 

7.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o 

mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade; 

7.5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pelo pregoeiro;  

7.6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 

https://www.licitanet.com.br/, conforme Edital; 

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 

7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está definido no 

Termo de Referência; 

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do 

período de duração da sessão pública; 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 

https://www.licitanet.com.br/,
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minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários; 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente; 

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, 

em prol da consecução do melhor preço; 

7.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E 

TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o 

pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a 

atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte; 

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar; 

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor 

do lance; 

7.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o 

valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou 

reformulado pelo proponente; 

7.19 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema 

eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;  

7.20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances; 

7.21 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados;  

7.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site 

https://www.licitanet.com.br/; 

7.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do 

https://www.licitanet.com.br/
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Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão; 

7.24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços; 

7.25 Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 

verificação automática, onde: 

7.25.1  O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e 

equiparadas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 

e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas alterações; 

7.25.2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 

7.25.3 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto; 

7.25.4 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou equiparadas melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de 

pequeno porte ou equiparada que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior; 

7.25.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno 

porte e equiparadas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

7.25.6 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame; 

7.26 O disposto no item 7.25 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada 

por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada; 

7.27 Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.27.1 Produzidos no País; 
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7.27.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

7.27.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 

7.27.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

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

previstas na legislação; 

7.27.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro 

solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 

neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do 

Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o 

disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019; 

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
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vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro; 

8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 

8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 

8.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade; 

8.6.5 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 

em condições diversas das previstas neste Edital; 

8.6.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 

8.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes; 

8.6.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte e 

equiparadas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso; 

8.6.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 

9 DA HABILITAÇÃO  

9.1.1 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
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confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação; 

9.1.2 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital; 

9.1.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos; 

9.1.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

9.2 OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A DOCUMENTAÇÃO 

RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 

a) Ato Constitutivo: 

1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede ou; 

2 - Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor , devidamente registradas e arquivadas 

na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 

3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício, ou; 

4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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; 

5 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 

6 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, ou; 

 

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF; 



 

14 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Av. Tancredo Neves nº 663 – Centro – CEP: 38.950-000 – Ibiá-MG 

 

 
 

c) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

f) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de 

Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

g) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa 

Econômica Federal; 

h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, 

de 01 de maio de 1943. (CNDT); 

i) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso a 

certidão apresentada não abranja o Processo Judicial Eletrônico - PJE, e este já for instalado na Comarca, 

sede da pessoa jurídica, deverá a empresa licitante, ainda, comprovar sua qualificação, econômico financeira 

através de certidão, a qual abranja os processos judiciais eletrônicos, emitida nos mesmos termos da certidão 

supra; 

j) certidão simplificada expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição de ME, EPP ou equiparada, 

para participação dos itens exclusivos para ME e EPP ou declaração de que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), ou Equiparada, nos termos do art. 

3º da citada Lei, e de que não está sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º daquele artigo, conforme 

modelo do Anexo IV, para participação nos 03 a 20; 

k) declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII, do 

art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo 

III; 

l) declaração expressa de que o licitante se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, 

ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme 

Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo V; 



 

15 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Av. Tancredo Neves nº 663 – Centro – CEP: 38.950-000 – Ibiá-MG 

 

 
 

m) declaração, assinada pelo representante legal do licitante, de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme modelo do Anexo VI; 

 

9.2.1 AS DECLARAÇÕES SOLICITADAS NOS ITENS K, L e N PODERÃO SER SUBSTITUIDAS 

PELA DECLARAÇÃO ÚNICA GERADA PELO SISTEMA LICITANET. 

 

9.3  A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NO SUBITEM 9.2 DEVERÁ SER ENVIADA EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, ATÉ A DATA E O HORÁRIO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DA 

SESSÃO PÚBLICA, CONFORME PREVISTO NO ART. 26 DO DECRETO FEDERAL 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 

2019;  

(Para fins de agilidade na conferência dos documentos, os licitantes deverão se atentar em apresentar apenas os 

documentos solicitados no item 9.2, na ordem solicitada). 

9.4  Os documentos descritos no item 9.2, podem ser substituídos pelo Certificado de Registro 

Cadastral (C.R.C.) emitido pelo Município de Ibiá/MG em vigor; 

9.5 Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital; 

9.6 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada seja declarada vencedora, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 

9.7 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação; 

9.8 Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, Empresa 

de Pequeno Porte e Equiparadas, fica concedido um prazo de 05 (Cinco) dias úteis para a sua regularização, 

prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos 

termos da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; 

9.9 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização; 

9.10  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma; 
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9.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital; 

9.12 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 

aplicação das sanções cabíveis; 

9.13 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes; 

9.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor; 

9.15 As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão 

não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste Pregão; 

 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal; 

b) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso; 

c) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, marca, vinculam a 

Contratada; 

d) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 

e) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos; 

f) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 

preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação; 
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g) A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante; 

 

11 DOS RECURSOS: 

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema; 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse 

momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade 

do recurso; 

11.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito; 

11.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis 

à defesa de seus interesses; 

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

11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 

os atos anulados e os que dele dependam; 

12.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal 
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e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;  

12.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta; 

12.5 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados; 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

14 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

14.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital; 

14.2 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br/; 

14.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação; 

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

14.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverão ser 

realizados por forma eletrônica através do sistema; 

14.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos; 

14.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame; 

14.8 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação; 

14.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

http://www.licitanet.com.br/
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15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1  O(s) gerenciador(es) da ARP, gestor(es)/fiscal(is) das contratações dela decorrentes, será(ão) 

a(s) Área(s) Solicitante(s). 

15.2  Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida, observados os 

critérios estabelecidos no instrumento convocatório. 

15.3  Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número de 

fornecedores a terem seus preços registrados, a Prefeitura Municipal de Ibiá convocará os classificados para 

assinarem a ARP, no prazo de 3 (três) dias úteis, observado o prazo de validade da proposta, sob pena de 

decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93. 

15.4  Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, 

deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pela Prefeitura 

Municipal de Ibiá, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, 

segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar 

o preço. 

15.5   A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 

15.6  A ARP não obriga a Prefeitura Municipal de Ibiá a efetivar as contratações, podendo realizar 

licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, 

em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência. 

15.6.1  A critério da Prefeitura Municipal de Ibiá, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, 

cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pelo Departamento de Compras, 

mediante Ordem de Serviço/Compra, para disponibilizar o(s) item(ns) na forma e prazos previstos, estando as 

obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e à ARP. 

15.7  O Departamento de Compras avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, 

junto à Área(s) Solicitante(s) as negociações ao ajustamento dos preços. 

15.8  Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Prefeitura 

Municipal de Ibiá negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata poderá 

requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento 

documentação comprobatória. 
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15.9  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de incompatibilidade 

desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada no Departamento Jurídico da 

Prefeitura Municipal de Ibiá. 

15.10  Mediante a emissão da Nota de Empenho, estará caracterizada a contratação e o compromisso 

da execução/entrega do(da) Serviço/Compra do(s) item(ns) na forma e prazos previstos neste Edital. 

15.11  O fornecedor, antes do recebimento da Nota de Empenho, poderá requerer à Prefeitura 

Municipal de Ibiá, por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao 

registrado ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato 

alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso 

II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

15.11.1  Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação de 

penalidade. 

15.12  Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, a Prefeitura 

Municipal de Ibiá procederá ao cancelamento da ARP relativamente ao item ou lote que restar frustrado. 

15.13  O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pela Prefeitura Municipal de Ibiá, 

mediante comunicação formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante publicação, 

assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes casos: 

15.13.1 O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro 

de preços; 

15.13.2  O fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa; 

15.13.3  O fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços; 

15.13.4  Em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de 

preços; 

15.13.5 O fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem superiores 

aos praticados pelo mercado; e, 

15.13.6  Por razões de interesse público. 

15.14  A Prefeitura Municipal de Ibiá deverá realizar o controle dos serviços/entregas executados(as), 

qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação. 

15.15 Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um representante como 

responsável pela ARP junto à Prefeitura Municipal de Ibiá. 
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15.16 A Prefeitura Municipal de Ibiá poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores que 

tiverem seus preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não conduza de forma 

satisfatória a administração da ARP e das contratações dela decorrentes. 

15.17 A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do contrato 

pela Prefeitura Municipal de Ibiá, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias. 

15.18 A Prefeitura Municipal de Ibiá não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou 

pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na Ata ou Termo de Referência. 

15.19 O acompanhamento e a fiscalização da Prefeitura Municipal de Ibiá não excluem nem reduzem a 

responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da contratação. 

 

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 

16.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro; 

16.3  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF; 

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

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação; 

16.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 

16.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório; 

16.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente na Prefeitura 

Municipal de Ibiá; 

16.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
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desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público; 

16.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

16.10 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, http://www.ibia.mg.gov.br, e 

www.licitanet.com.br, no e-mail, licitacao@ibia.mg.gov.br, ou, ainda, poderá ser obtida no Departamento de 

Licitação, no horário de 08:00 às 11:30 horas e de 13:00 às 17:30 horas, ao custo de R$ 0,40 (quarenta 

centavos) por página, referente às cópias reprográficas; 

16.11 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 

ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, 

ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis; 

16.12 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 

16.13 Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, oPregoeiropoderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados; 

16.14 Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especificado e válido; 

16.15 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 

certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a 

esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 

16.16 O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação 

do licitante; 

16.17 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 

inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria; 

16.18 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de Ibiá 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, 

ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado 

no sistema para conhecimento dos licitantes; 

16.19 Para atender a seus interesses, o Município de Ibiá poderá alterar quantitativos, sem que isto 

implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei 

http://www.ibia.mg.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
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Federal n 8.666/93; 

16.20 O Município de Ibiá poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

16.21 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 

da Comarca de Ibiá/MG; 

 

16.22 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

Anexo I - Termo de referência; 

Anexo II - Modelo de proposta comercial; 

Anexo III - Modelo de declaração de empregador pessoa jurídica; 

Anexo IV - Modelo de declaração de condição de ME, EPP ou Equiparada; 

Anexo V - Modelo de declaração de desimpedimento de participar da licitação; 

Anexo VI – Modelo de declaração de habilitação; 

Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 

  Ibiá/MG, 22 de junho de 2022.  

 

 

MARLENE APARECIDA DE SOUZA SILVA 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N. 022/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N. 055/2022 

1. DO OBJETO: 
 
1.1 - Registro de preços para futuras e eventuais contratações de microempresas – ME e empresas 
de pequeno porte – EPP e equiparadas, visando o fornecimento de equipamentos e suprimentos de 
informática, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 
2.1 – Na busca contínua pela melhoria da qualidade dos serviços prestados, mediante o pronto atendimento 
às demandas relacionadas à TI, torna-se imprescindível a aquisição dos itens solicitados para manutenção 
dos equipamentos de informática, de forma a apoiar, tempestivamente os usuários nos processos de 
trabalho do Órgão e suas atividades desenvolvidas.  
 

 
3. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO: 
 
3.1 - A Coordenadoria de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Ibiá não aceitará ou receberá qualquer 
produto com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes 
deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, 
cabendo ao Fornecedor efetuar as substituições necessárias em prazo a ser determinado, por essa 
Coordenadoria, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual; 
 
3.2 - Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e transportados com 
segurança e sob a responsabilidade do fornecedor. A Coordenadoria de Almoxarifado da Prefeitura Municipal 
de Ibiá recusará os produtos que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Termo; 
 
4. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA: 
 
4.1 - Conforme exigência legal, o Departamento de Compras realizou pesquisa de preços de mercado e 
estimativa de custos junto a empresas do ramo do objeto licitado para apuração do preço estimado para a 
despesa. 
 
Itens de Ampla Participação 

ITEM PRODUTO QUANT UNIDADE 
INTERVALO 
DE LANCE 

01 
Estabilizador 1000 VA similar ou superior a 
Estabilizador SMS 1000VA Revolution Speedy 

UNIDADE 150 0,10 
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Mono 115V 16621,  
Proteções: 
- Curto-circuito 
- Surtos de tensão (descarga elétrica) 
- Sub/sobretensão de rede. Nestas 
ocorrências, o estabilizador desliga e 
restaura as suas atividades automaticamente 
no retorno da energia elétrica 
- Sobreaquecimento com desligamento 
automático 
- Sobrecarga com desligamento automático 

02 

Firewall NETGATE 2100 MAX PFSENSE+ 
SECURITY GATEWAY Hardware oficial similar 
ou superior. Com 4 GB DDR4 de RAM 32 GB 
de armazenamento ssd, processador dual 
core ARM 1.2GHZ, 4 portas rj45 GbE GbE 
WAN RJ45/SFP combo port + suporte 1 ano e 
configuração inclusa para instalação e 
adequação no local com vpn e conectividade 
mais regras básicas firewall com liberações, 
bloqueios de porta e lista ACL de 
bloqueios/liberações. 

UNIDADE 15 0,10 

03 

Computador completo com características 
similares ou superiores a Vostro Small 
Desktop com processador intel equivalente a 
i5 de 10ª geração ou AMD equivalente ryzen 5 
com frequencia mínima de 2.9 GHZ 12 MG de 
cache chegando a 4.3 GHZ com sistema 
operacional Windows 11 pro FULL OEM 
gravado em BIOS UEFI, placa de vídeo 
equivalente UHD compartilhada, memória 
DDR4 2666MHZ expansível até a 64GB 2 slots 
UDIMM, HD SSD de 256 GB NVMe M.2, teclado 
ABNT com teclas do tipo pastilha e mouse 
optico usb, com 1 (um) ano de garantia no 
local (on-site) pelo próprio fabricante do 
produto não podendo ser sub locado este 
serviço, wireless placa de rede 802.11ac+ 
bluetooth 5.0, unidade óptica DVD Drive lÊ e 
grava em DVD/CD, monitor LCD 21.45" Full hd 
com tempo de resposta 10ms e conectividade 
de entrada HDMI, VGA E DISPLAYPOR, ajuste 
de inclinação do monitor com pacote de 3 
anos serviço avançado de troca e garantia 
limitada de hardware, os períféricos monitor, 
mouse e teclado precisam ser de mesmo 

UNIDADE 15 0,10 
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fabricante do equipamento.  
Portas e slots 
Update text to: 1. Unidade óptica (opcional) | 
2. Botão liga/desliga | 3. Conector de áudio 
combinado* | 4. (2) USB 2.0 | 5. (2) USB 3.2 de 
1ª geração Type-A | 7. Saída de linha | 8. HDMI 
| 9. VGA | 10. (2) USB 3.2 de 1ª geração Type-
A | 11. (2) USB 2.0 | 12. Ethernet RJ45 | 13. 
Slots de cartão de expansão | 14. Unidade de 
distribuição de energia | 15. Luz de 
diagnóstico da fonte de alimentação | 16. Slot 
de trava de segurança Wedge Shaped | 17. 
Slot de trava de segurança do pad 
Dimensões e peso  
1. Altura: 29cm | 2. Largura: 9,27cm | 3. 
Profundidade: 29,28cm 
Peso inicial: 3,52 kg* 

 

Itens exclusivos para ME/EPP: 

Item Descrição Unidade Quantidade 
 

4 
Pilha Alcalina D Blister com 2 unidades similar 
ou superior a Elgin  

BLISTER 50 
0,10 

5 
Pilha Alcalina AA Blister mínimo 2 unidades 
similar ou superior a Duracell  

BLISTER 50 
0,10 

6 
Pilha Alcalina Média C similar ou superior a 
elgin 

UNIDADE 50 
0,10 

7 
Bateria Alcalinha 9V similar ou superior a 
elgin 

UNIDADE 50 
0,10 

8 
Pilha alcalina AAA "palito" similar ou superior 
a sony ou duracell 

UNIDADE 50 
0,10 

9 
Pilha Recarregável tipo AAA "palito" similar ou 
superior a philips 

UNIDADE 50 
0,10 

10 
Carregador com pilhas recarregáveis 2500Mah 
similar ou superior a Carregador Sony Com 4 
Pilhas AA 2500 Mah Bivolt 

UNIDADE 2 
0,10 

11 

Bateria A23 para controle remoto para portões 
eletrônicos e alarmes Blister com 5 unidades 
similar ou superior a Elgin, duracell, sony, 
rayovac 

UNIDADE 50 

0,10 

12 
Pilha Recarregável tipo AA similar ou superior 
a philips, duracell 

UNIDADE 50 
0,10 

13 
Bateria CR2032 para placas mãe, similar ou 
superior a elgin, sony ou duracell  

UNIDADE 150 
0,10 
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14 
HD 1TB SATA  3,5" interno, similar ou 
superior ao modelo Barracuda ST1000DM010 

UNIDADE 20 
0,10 

15 

HD 2.5" SATA 3.0 SSD 120 GB  similar ou 
superior a A SSD Kingston A400, 120GB, 
SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 320MB/s - 
SA400S37/120G 

UNIDADE 15 

0,10 

16 

HD SSD similar ou superior a com 
características idênticas SSD Kingston NV1 
1TB,M.2 2280 NVMe, Leitura: 2100MB/s e 
Gravação: 1700MB/s - SNVS/1000G 
FORMATO M.2 2280  

UNIDADE 10 

0,10 

17 

HD SSD similar ou superior A Kingston 
A1000, 480GB, M.2 NVMe, Leitura 1500MB/s, 
Gravação 900MB/s - SA1000M8/480G 
FORMATO M.2 2280  

UNIDADE 10 

0,10 

18 
Adaptador de SSD 2,5" para Baia 3,5" similar 
ou supeior a Kingston Adaptador de SSD 2,5´ 
para Baia 3,5´ - SNA-BR2/35 

UNIDADE 15 
0,10 

19 

HD 2.5" SATA 3.0 SSD 480 GB  similar ou 
superior a A SSD Kingston A400, 480GB, 
SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - 
SA400S37/480G 

UNIDADE 15 

0,10 

20 
MEMÓRIA DDR 4 8GB 2400MHZ similar ou 
superior a Memória Kingston 8GB, 2400MHz, 
DDR4, CL17 - KVR24N17S8/8 

UNIDADE 20 
0,10 

21 
MEMÓRIA DDR3 4GB 1333MHZ similar ou 
superior a Memória Kingston 

UNIDADE 15 
0,10 

22 
Webcam 4k similar ou supeior a Webcam 
UltraHD 4K BRIO, Logitech, Webcams e 
Equipamentos de VOIP 

UNIDADE 5 
0,10 

23 
MEMÓRIA DDR2 2GB 800MHZ similar ou 
superior a Memória Kingston 2GB DDR2 
800Mhz PC6400 

UNIDADE 20 
0,10 

24 

MEMÓRIA DDR 4 4GB 2400MHZ similar ou 
superior a Memória HyperX Fury, 4GB, 
2400MHz, DDR4, CL15, Preto - 
HX424C15FB3/4 

UNIDADE 10 

0,10 

25 

PLACA MÃE INTEL   SIMILAR APlaca-Mãe 
Asus Prime H410M-E, Intel LGA 1200, mATX, 
DDR4 - 90MB13H0-C1BAY0 para 
processadores intel de 10ª geração 

UNIDADE 5 

0,10 

26 

PLACA MÃE AMD  similar ou superior a 
Placa Mãe Asus TUF GAMING A520M-PLUS 
II, AMD AM4, mATX, DDR4 - 90MB17G0-
M0EAY0 

UNIDADE 7 

0,10 
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27 

PROCESSADOR INTEL 2.9 GHZ  similar ou 
superior a Processador Intel Core i5-10400F, 
Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), 
LGA 1200 - BX8070110400F de 10ª geração 

UNIDADE 7 

0,10 

28 

PROCESSADOR AMD 3.5 GHZ  similar ou 
superior a Processador AMD Ryzen 5 5600G, 
3.9GHz (4.4GHz Max Turbo), AM4, Vídeo 
Integrado, 6 Núcleos - 100-100000252BOX 
possui vídeo integrado on-board 

UNIDADE 7 

0,10 

29 

Monitor conversível horizontal/vertical 
similar ou superior a Monitor 
Corporativo/Home Office Dell P2018h 19.5 c/ 
Ajuste - Cabo Dp/Usb/Vga com entradas display 
port, vga e hdmi  

UNIDADE 5 

0,10 

30 
Monitor de 21,5" similar ou superior ou a 
Monitor LG LED 21.5´ Widescreen, Full HD, 
HDMI - 22MK400H 

UNIDADE 15 
0,10 

31 
TECLADO PS2 similar ou superior a 
Leadership Teclado Padrão Preto PS2 7636 

UNIDADE 20 
0,10 

32 
TECLADO USB  similar ou superior a Teclado 
multimídia da Dell - KB216 com fio, teclas do 
tipo chiclete  

UNIDADE 20 
0,10 

33 

Teclado USB similar ou superior a Logitech 
K835, Mecânico, Compacto, US, Com 
Estrutura de Alumínio e Switch Red Linear - 
920-010086 

UNIDADE 40 

0,10 

34 
MOUSE PS2 similar a Leadership Mouse 
Óptico PS2 Black Ops - 4566 

UNIDADE 20 
0,10 

35 
MOUSE USB similar a Mouse Multilaser Óptico 
USB Preto MO130 

UNIDADE 20 
0,10 

36 
Fonte 500w real similar ou superior a 
Bluecase 500W 80 Plus Bronze - BLU500R-B 

UNIDADE 10 
0,10 

37 
PLACAS DE REDE PCI GIGABYTE GIGALAN 
SIMILAR A TP-Link Placa de rede Ethernet 
10/100/1000M - TG-3269 

UNIDADE 10 
0,10 

38 
Adaptador de rede com fio pci express similar 
ou superior a TP-LINK TG-3468  

UNIDADE 15 
0,10 

39 
GABINETE ATX similar ou superior a 
Gabinete CoolerMaster ATX RC-K350-KWN2-
AD Preto 

UNIDADE 15 
0,10 

40 

GRAVADOR USB  similar ou superior a Drive 
ASUS Gravador Externo CD/DVD ZenDrive 
U7M, Ultra-Slim, 2 M-DISC incluídos, 
Compatível Windows e MAC - SDRW-08U7M-
U/BLK/G/AS grava discos de carbono vitreo 

UNIDADE 2 

0,10 
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41 
MÍDIA CD-R 700 MB similar ou superior a 
SONY, ELGIN, VERBATIM, NIPONIC, tubo 
com 100 unidades 

UNIDADE 100 
0,10 

42 
MÍDIA DVD-R 8.5GB, similar ou superior a 
ELGIN ou SONY, tubo com 100 unidades 

UNIDADE 100 
0,10 

43 
PASTA TERMICA 100g Solubilidade em água: 
0,04 g/100 ml cor branca 

UNIDADE 2 
0,10 

44 

Estabilizador 1000 VA similar ou superior a 
Estabilizador SMS 1000VA Revolution 
Speedy Mono 115V 16621,  
Proteções: 
- Curto-circuito 
- Surtos de tensão (descarga elétrica) 
- Sub/sobretensão de rede. Nestas 
ocorrências, o estabilizador desliga e 
restaura as suas atividades 
automaticamente no retorno da energia 
elétrica 
- Sobreaquecimento com desligamento 
automático 
- Sobrecarga com desligamento automático 

UNIDADE 50 

0,10 

45 
Pen Drive 64GB similar ou superior a Pen 
Drive DataTraveler Kysoncom 64GB Kingston 
com Conexão USB 3.2 - DTKN/64GB 

UNIDADE 20 
0,10 

46 
Anti virus similar ou superior a Norton 360 
Antivirus Plus 2GB para 1 Dispositivo, 12 
meses, Digital para Download - ESD 21405568 

UNIDADE 200 
0,10 

47 
Compressor de ar direto similar ao Jet Press 
250 W PRESSURE-JETPRESSG2 com bico 
direcional para limpeza de computadores 

UNIDADE 1 
0,10 

48 

Nobreak 1200 VA similar ou superior a 
Nobreak WEG Home 1200VA, Entrada 
Bivolt/Saída 115V, Autonomia de 90Min, Preto - 
15586583 carcaça metálica  

UNIDADE 10 

0,10 

49 

Nobreak 3000 va 3 kva similar ou superior a 
Nobreak MPC torre modelo NB HDS LM S2 
tensão de entrada 115v e saída 115 monovolt 
carcaça metálica  

UNIDADE 3 

0,10 

50 
Roteador wifi similar ao TpLink TL-WR941HP 
100 miliwats longo alcance 

UNIDADE 10 
0,10 

51 
Roteador wifi similar ou superior ao Roteador 
TP-Link Archer AX10, Wi-Fi 6 Dual Band 

UNIDADE 30 
0,10 

52 
Adaptador usb wifi similar TP-LINK USB 2.0 
AC600 Archer T2U plus 

UNIDADE 30 
0,10 

53 
HUB 8 PORTAS SIMILAR OU SUPERIOR  A 
TP-LINK sf1008d 

UNIDADE 5 
0,10 



 

30 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Av. Tancredo Neves nº 663 – Centro – CEP: 38.950-000 – Ibiá-MG 

 

 
 

54 
Switch Gigabit Hub SIMILAR OU SUPERIOR A 
Tp-link Tl-sf1024d 

UNIDADE 5 
0,10 

55 
Placa de Video similar ou superior a Nvidia 
GTX-1660 4GB 

UNIDADE 10 
0,10 

56 
Servidor de Impressão similar ou superior a 
TP-LINK TL-PS310U 

UNIDADE 15 
0,10 

57 
Impressora para impressão rápida 45ppm 
similar ou superior a HP LaserJet Pro 
M404dw 

UNIDADE 5 
0,10 

58 
Impressora multifuncional similar ou superior 
a HP M428 fdw 

UNIDADE 15 
0,10 

59 
Projetor digital similar ou superior a  Epson 
Powerlite X39 3LCD XGA 3000 Lumens HDMI 

UNIDADE 2 
0,10 

60 
Access Point Corporativo com gerenciamento 
similar ou superior ao modelo AP360 intelbras  

UNIDADE 15 
0,10 

61 Abraçadeiras de Nylon 15 cm x 3,5 UNIDADE 50 
0,10 

62 
Pasta para limpeza a seco - Pasta De Limpeza 
Lavagem A Seco Limptek Limp Tek C/500g 

UNIDADE 5 
0,10 

63 
Suporte Universal para Projetor Sumay em 
Alumínio, Rotação Lateral de 360° e Inclinação 
contínua de 15° Vertical - SM-PRO5 

UNIDADE 2 
0,10 

64 
Fonte mini ATX  230w similar ou superior a k-
mex PN-230 

UNIDADE 20 
0,10 

65 

Fonte para servidor IBM SYSTEM X3630 M4 
part number 94Y6668 Feature code A1H6 
System x 550W High Efficiency Platinum AC 
Power Supply 

UNIDADE 1 

0,10 

66 

Notebook similar ou superior ao modelo 
Lenovo V14 com processador de 11ª geração 
i5, 8GB de RAM DDR4 256 GB HD SSD NVME 
placa de rede rj45, wifi ac Microsoft Windows 11 
OEM com chave gravada em bios UEFI, com 
carregador 65w e bateria de 2 células tela de 14 
polegadas e demais acessórios originais, 
garantia 12 meses garantia on-site (no local 
pela própria empresa da marca do 
equipamento) 

UNIDADE 4 

0,10 

67 

Notebook similar ou superior com 
características identicas ao modelo Lenovo 
Thinkpad série L com processador de 10ª 
geração i7, 16GB de RAM DDR4 256 GB HD 
SSD NVME  wifi ac/6 Microsoft Windows 10 
OEM com chave gravada em bios UEFI, com 
carregador 65w e bateria de 4 células tela de 13  
polegadas e demais acessórios originais 

UNIDADE 5 

0,10 
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garantia 12 meses garantia on-site (no local 
pela própria empresa da marca do 
equipamento), equipamento com gabinete com 
certificação militar de resistencia. 

68 

HD EXTERNO PARA BACKUP DE DADOS 
similar ou superior a 1TB Ssd Externo Portátil 
Usb 3.2 Gen 2 Tipo C SIMILARES SUNDISK, 
KINGSTON, SEAGATE, NETAC Z 

UNIDADE 3 

0,10 

69 

Firewall NETGATE 2100 MAX PFSENSE+ 
SECURITY GATEWAY Hardware oficial 
similar ou superior. Com 4 GB DDR4 de RAM 
32 GB de armazenamento ssd, processador 
dual core ARM 1.2GHZ, 4 portas rj45 GbE 
GbE WAN RJ45/SFP combo port + suporte 1 
ano e configuração inclusa para instalação e 
adequação no local com vpn e conectividade 
mais regras básicas firewall com liberações, 
bloqueios de porta e lista ACL de 
bloqueios/liberações. 

UNIDADE 5 

0,10 

70 

Aparelho smartphone similar ou superior ao 
Samsung galaxy A20 Vermelho,preto ou azul 
32GB A205G - Tela Infinita 6.4", Câmera 
Traseira Dupla 13MP+5MP, Android 9.0 

UNIDADE 10 

0,10 

71 

Impressora matricial similar ou superior a 
Epson LX-350, Conexão Paralela, Conexão 
USB, 110v - Epson CX 1 UM com kit de fitas 
ORIGINAL EPSON para substituição 5 
unidades  

UNIDADE 1 

0,10 

72 
Impressora matricial similar ou superior a 
Epson matricial FX-2190 - Epson Conexão 
USB, 110v - Epson CX 1 UM  

UNIDADE 1 
0,10 

73 
Impressora de Cartão e crachá PVC  similar ou 
superior a Zebra ZC300 

UNIDADE 2 
0,10 

74 

Câmera Digital similar ou superior com 
características identicas com acessórios Canon 
EOS Rebel T8i (850D), Ef-s 18-55mm Is Stm 
24.1MP, 4k, Wi-Fi + bolsa de transporte + 
cartão de memória compatível de 256GB + 
lente 75-300mm + tripé para o modelo ofertado  

UNIDADE 3 

0,10 

75 
Caixa de Som similar ou superior a Gamer 
Husky Gaming Storm, Preto, 6W, USB / P2, 
Rainbow - CX-HST-RA 

UNIDADE 10 
0,10 

76 
Cabo HDMI  similar ou superior com PIX 2m 
2.0 4K 19 Pinos 018-2222 

UNIDADE 10 
0,10 

77 
Cabo HDMI similar ou superior PIX 5m 2.0 4K 
19 Pinos 018-2225 

UNIDADE 10 
0,10 
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78 
Cabo DisplayPort V1.2  similar ou superior 
PlusCable, 2 metros - DP1220 

UNIDADE 10 
0,10 

79 
Cabo similar ou superior Plus Cable Cabo 
VGA 1.8m com Filtro PC-MON1802 

UNIDADE 10 
0,10 

80 Impressora similar ou superior a Epson L1800 UNIDADE 3 
0,10 

81 

Impressora multifuncional ecotank similar ou 
superior a Multifuncional Epson EcoTank 
L3250 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, 
USB, Bivolt 

UNIDADE 5 

0,10 

82 

Computador completo com características 
similares ou superiores a Vostro Small 
Desktop com processador intel equivalente 
a i5 de 10ª geração ou AMD equivalente 
ryzen 5 com frequencia mínima de 2.9 GHZ 
12 MG de cache chegando a 4.3 GHZ com 
sistema operacional Windows 11 pro FULL 
OEM gravado em BIOS UEFI, placa de vídeo 
equivalente UHD compartilhada, memória 
DDR4 2666MHZ expansível até a 64GB 2 
slots UDIMM, HD SSD de 256 GB NVMe M.2, 
teclado ABNT com teclas do tipo pastilha e 
mouse optico usb, com 1 (um) ano de 
garantia no local (on-site) pelo próprio 
fabricante do produto não podendo ser sub 
locado este serviço, wireless placa de rede 
802.11ac+ bluetooth 5.0, unidade óptica DVD 
Drive lÊ e grava em DVD/CD, monitor LCD 
21.45" Full hd com tempo de resposta 10ms 
e conectividade de entrada HDMI, VGA E 
DISPLAYPOR, ajuste de inclinação do 
monitor com pacote de 3 anos serviço 
avançado de troca e garantia limitada de 
hardware, os períféricos monitor, mouse e 
teclado precisam ser de mesmo fabricante 
do equipamento.  
Portas e slots 
Update text to: 1. Unidade óptica (opcional) | 
2. Botão liga/desliga | 3. Conector de áudio 
combinado* | 4. (2) USB 2.0 | 5. (2) USB 3.2 
de 1ª geração Type-A | 7. Saída de linha | 8. 
HDMI | 9. VGA | 10. (2) USB 3.2 de 1ª geração 
Type-A | 11. (2) USB 2.0 | 12. Ethernet RJ45 | 
13. Slots de cartão de expansão | 14. 
Unidade de distribuição de energia | 15. Luz 
de diagnóstico da fonte de alimentação | 16. 

UNIDADE 5 

0,10 
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Slot de trava de segurança Wedge Shaped | 
17. Slot de trava de segurança do pad 
Dimensões e peso  
1. Altura: 29cm | 2. Largura: 9,27cm | 3. 
Profundidade: 29,28cm 
Peso inicial: 3,52 kg* 

83 
TV similar com características similares ou 
superiores a Samsung Smart TV Tizen HD 
T4300 32" 2020, HDR 

UNIDADE 2 
0,10 

84 
Leitor biométrico de mesa equivalente ou 
superior a FINGKEY HAMSTER DX para 
sistema detran mg  

UNIDADE 1 
0,10 

85 
Teclado de prova eletrônico para aplicação de 
provas de detran mg  

UNIDADE 6 
0,10 

86 

Caixa de cabo de rede de 305 metros 
homologado ANATEL similar ou superior a 
CABO ELETRÔNICO GIGALAN GREEN CAT 6 
U/UTP 23AWG X 4P LSZH cor azul 

CAIXA  15 

0,10 

87 

Caixa de cabo de rede de 305 metros 
homologado ANATEL similar ou superior a 
Furukawa CABO ELETRÔNICO GIGALAN CAT 
5e U/UTP 23AWG X 4P  cor azul 

CAIXA  15 

0,10 

88 

Patchcord 0,5 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO GIGALAN GREEN CAT 6 U/UTP 
LSZH cor azul 

UNIDADE 150 

0,10 

89 

Patchcord 0,5 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO GIGALAN GREEN CAT 6 U/UTP 
LSZH cor amarelo 

UNIDADE 150 

0,10 

90 

Patchcord 0,5 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO GIGALAN GREEN CAT 6 U/UTP 
LSZH cor verde 

UNIDADE 150 

0,10 

91 

Patchcord 1 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO GIGALAN GREEN CAT 6 U/UTP 
LSZH cor azul 

UNIDADE 150 

0,10 

92 

Patchcord 1 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO GIGALAN GREEN CAT 6 U/UTP 
LSZH cor amarelo 

UNIDADE 150 

0,10 

93 

Patchcord 1 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO GIGALAN GREEN CAT 6 U/UTP 
LSZH cor verde 

UNIDADE 150 

0,10 
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94 

Patchcord 2 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO GIGALAN GREEN CAT 6 U/UTP 
LSZH cor azul 

UNIDADE 150 

0,10 

95 

Patchcord 2 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO GIGALAN GREEN CAT 6 U/UTP 
LSZH cor amarelo 

UNIDADE 150 

0,10 

96 

Patchcord 2 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO GIGALAN GREEN CAT 6 U/UTP 
LSZH cor verde 

UNIDADE 150 

0,10 

97 

CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT 6 Rj45 
similar ou superior Furukawa Termoplástico 
de alto impacto não propagante à chama UL 94 
V-0 

UNIDADE 300 

0,10 

98 

CONECTOR FÊMEA MULTILAN CAT 6 
90O/180O RJ-45 Fêmea (Keystone Jack) 
similar ou superior Furukawa CONECTOR 
FÊMEA MULTILAN CAT 6 90O/180O branco 

UNIDADE 300 

0,10 

99 

Patch panel descarregado similar ou superior 
com características identicas a PATCH PANEL 
MODULAR MULTILAN CAT 6 – 24 PORTAS 
Acessório utilizado em salas de 
telecomunicação (espelhamento ou Cross-
Connect) e para distribuição 
de serviços em sistemas horizontais. 

UNIDADE 20 

0,10 

100 

Patchcord 0,5 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO MULTILAN 
CAT 5e U/UTP cor azul 

UNIDADE 150 

0,10 

101 

Patchcord 0,5 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO MULTILAN 
CAT 5e U/UTP cor amarelo 

UNIDADE 150 

0,10 

102 

Patchcord 0,5 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO MULTILAN 
CAT 5e U/UTP cor verde 

UNIDADE 150 

0,10 

103 

Patchcord 1 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO MULTILAN 
CAT 5e U/UTP cor azul 

UNIDADE 150 

0,10 

104 
Patchcord 1 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO MULTILAN 

UNIDADE 150 
0,10 
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CAT 5e U/UTP cor amarelo 

105 

Patchcord 1 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO MULTILAN 
CAT 5e U/UTP cor verde 

UNIDADE 150 

0,10 

106 

Patchcord 2 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO MULTILAN 
CAT 5e U/UTP cor azul 

UNIDADE 150 

0,10 

107 

Patchcord 2 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO MULTILAN 
CAT 5e U/UTP cor amarelo 

UNIDADE 150 

0,10 

108 

Patchcord 2 metros homologado ANATEL 
similar ou superior a PATCH CORD 
METÁLICO MULTILAN 
CAT 5e U/UTP cor verde 

UNIDADE 150 

0,10 

109 

CONECTOR FÊMEA MULTILAN CAT 5e RJ-45 
Fêmea (Keystone Jack) similar ou superior a 
Furukawa CONECTOR FÊMEA MULTILAN Cat 
5e 90°/180° branco 

UNIDADE 300 

0,10 

110 

Rack Fechado Servidor 42U RACK FECHADO 
SERVIDOR Largura 600 mm x Altura 42U x 
Profundidade 1100 mm Cor Preto Aço carbono 
com 1 BANDEJA FIXA 800 MM similar ou 
superior ao furukawa código 5150520 

UNIDADE 1 

0,10 

111 

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U 
Largura 482,6 mm x Altura 44,45 mm (1U) x 
Profundidade 69,5 mm Cor Preto similar ou 
superior a Furukawa 

UNIDADE 40 

0,10 

112 

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U 
Largura 482,6 mm x Altura 44,45 mm (2U) x 
Profundidade 69,5 mm Cor Preto similar ou 
superior a Furukawa 

UNIDADE 40 

0,10 

113 

GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO 
ALTA DENSIDADE 
Permite a acomodação e encaminhamento de 
cabos e cordões ópticos ou metálicos de forma 
horizontal para os Racks de 19’’. similar ou 
superior a Furukawa 

UNIDADE 40 

0,10 

114 

PAINEL DE FECHAMENTO PLÁSTICO 1U 
Largura 482 mm x Altura 44,45 mm (1U) x 
Profundidade 28 mm Cor Preto similar ou 
superior a Furukawa 

UNIDADE 40 

0,10 

115 
PATCH PANEL DESCARREGADO 48P COM 
ÍCONES 48 portas 44,45 mm 482,6 mm 99 mm  

UNIDADE 20 
0,10 



 

36 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Av. Tancredo Neves nº 663 – Centro – CEP: 38.950-000 – Ibiá-MG 

 

 
 

similar ou superior a Furukawa 

116 
Ferramenta de Crimpagem Rápida  similar ou 
superior a Furukawa código 35030001 

UNIDADE 2 
0,10 

117 
Ferramenta de Crimpagem Rápida  similar ou 
superior a Furukawa código 35060301 

UNIDADE 2 
0,10 

118 
Ferramenta Alicate de Crimpagem RJ-45  
similar ou superior a Furukawa código 
35030000 

UNIDADE 2 
0,10 

119 
Conector Rj45 Cat6 Soho Plus similar ou 
superior a Furukawa Macho 

UNIDADE 200 
0,10 

120 
Conector Macho Rj45 Cat6 Furukawa Soho 
Plus similar ou superior a Furukawa Macho 

UNIDADE 200 
0,10 

121 
Conector Macho Rj45 Cat5e Furukawa Soho 
Plus similar ou superior Furukawa Macho 

UNIDADE 200 
0,10 

122 
Patch panel homologado ANATEL similar ou 
superior a Furukawa 24 portas  

UNIDADE 20 
0,10 

123 
Guia de tomadas para rack 19" com 8 tomadas 
padrão INMETRO  

UNIDADE 40 
0,10 

124 
Mini rack desmontável de parede 12U – 19” x 
570mm similar ou superior a intelbras MRD 
1257 

UNIDADE 10 
0,10 

125 
Mini Rack Iron 12Ux19 570mm de Parede 
similar ou superior a ironracks 
Código: MR12UX19  

UNIDADE 10 
0,10 

126 
kit de 100 unidades parafusos do tipo porca 
gaiola  

UNIDADE 15 
0,10 

127 
Switch gerenciável similar ou superior ao 
Ubiquiti Switch de Camada 2 com 24 portas 
Gigabit Ethernet RJ-45 e 2 portas SFP de 1G 

UNIDADE 5 
0,10 

128 

Switch gerenciável similar ou superior ao 
Ubiquiti Switch de Camada 3 com 24 portas 
Gigabit Ethernet RJ-45 e 2 portas SFP+ de 
10G. 

UNIDADE 5 

0,10 

129 

Switch gerenciável similar ou superior ao 
Ubiquiti Switch de Camada 3 com 48 portas 
Gigabit Ethernet RJ-45 e 4 portas SFP+ de 
10G.  

UNIDADE 5 

0,10 

130 
Access point similar ou superio a Ubiquiti 
Access Point Wi-Fi 6 Lite 

UNIDADE 8 
0,10 

131 
Hardware firewall FortiGate® Network Security 
similar ou superior a Fortnet modelo FG/FWF-
40F 

UNIDADE 6 
0,10 

132 
kit ferramentas para fibra ótica com Power 
Meter, Caneta Laser Visualizador de Falhas em 
Fibra Óptica 5km, Clivador, Alicate 

UNIDADE 2 
0,10 
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Descascador de Fibra Drop, Alicate decapador, 
Gabarito para conector de campo, Alicate 
decapador de fibra óptica, Alicate decapador de 
cabo drop, Maleta para transporte, Alicate de 
corte rente. 

133 
Módulo mini Gbic similar ou superior a 
Intelbras KGM 2105  

UNIDADE 12 
0,10 

134 

Ferramenta para inserção de parafuso porca 
gaiola similar ou superior a Ferramenta de 
inserção de porca de gaiola para trilho de furo 
quadrado de 3/8" (4HARCNITOOL) 

UNIDADE 2 

0,10 

 

4.2 - A média estimada total possui caráter sigiloso, nos termos do artigo 14, VII, do Decreto Municipal 
5601/21. 
 
4.3 - As despesas decorrentes desta aquisição onerarão as dotações orçamentárias próprias para o exercício 
de 2022 e 2023. 
 
5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
 
5.1 - O objeto deverá ser entregue na Coordenadoria de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Ibiá. 
 
5.2 - Os produtos deverão ser entregues, em até 07 (sete) dias úteis, após o recebimento da Ordem de 
Compra/Serviços, emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Ibiá; 
 
5.3 - A Ata de Registro de Preços, bem como os direitos e obrigações dela decorrentes, não poderá ser 
subcontratada, cedida ou transferida, total ou parcialmente, nem ser executada em associação do 
FORNECEDOR com terceiros, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de Ibiá, por escrito, sob pena 
de aplicação de sanção, inclusive cancelamento da ARP; 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
6.1 - Executar o objeto desta licitação nas condições estabelecidas, respeitando os prazos fixados; 
 
6.2 - Indicar, imediatamente à assinatura da Ata de Registro de Preços e sempre que ocorrer alteração, ao 
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Ibiá, um Preposto com plenos poderes para 
representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas ao 
fornecimento, e atender aos chamados da Prefeitura Municipal de Ibiá, principalmente em situações de 
urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente 
eficaz; 
 
6.3 - Fornecer números telefônicos, ou outros meios igualmente eficazes, para contato da Prefeitura Municipal 
de Ibiá com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo 
adicional; 
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6.4 - Observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido neste Termo; 
 
6.5 - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Prefeitura Municipal de Ibiá 
com respeito à execução do objeto; 
 
6.6 - Entregar os produtos objeto desta licitação dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos 
fixados; 
 
6.7 - Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente, aqueles que 
apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes 
deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive cancelamento da Ata de Registro de 
Preços; 
 
6.8 - Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo rigorosamente as 
especificações constantes desta licitação, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais 
consagradas, na falta de regulamentação pela ABNT; 
 
6.9 - Cumprir todas as condições e prazo fixados nesta licitação ou outros que venham a ser fixados pela 
Prefeitura Municipal de Ibiá; 
 
6.10 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto desta licitação, 
durante toda a sua vigência, a pedido da Prefeitura Municipal de Ibiá; 
 
6.11 - Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento pela equipe da 
Coordenadoria de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Ibiá, durante a sua execução; 
 
6.12 - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a 
indicada nesta licitação, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria da execução do objeto e dos 
resultados obtidos, preservando a Prefeitura Municipal de Ibiá de qualquer demanda ou reivindicação que 
seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 
 
6.13 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Prefeitura Municipal 
de Ibiá, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da execução do objeto; 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
7.1 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto, fixando-lhe, 
quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
7.2 - Emitir, por meio do Departamento de Compras, a Ordem de Compra/Serviços. 
 
7.3 - Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente. 
 
7.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 
CONTRATADA, em relação a execução do objeto desta licitação. 
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7.5 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas. 
 
7.6 - Fiscalizar a execução do objeto, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA 
pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, 
ou por irregularidades constatadas. 
 
7.7 - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto, por meio da(s) Área(s) Solicitante(s), permitida a 
contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, 
observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de Referência, o que não exclui e nem 
diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por 
pessoas habilitadas. 
 
7.8 - Efetuar o recebimento provisório, bem como o recebimento definitivo do objeto, por meio da 
Coordenadoria de Almoxarifado; 
 
7.9 - Sustar, no todo ou em parte, a execução do objeto, sempre que a medida for considerada necessária. 
 
7.10 - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste 
Termo; 
 
7.11 - Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do objeto. 
 
7.12 - Arcar com as despesas de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços, bem como dos termos 
aditivos que venham a ser firmados. 
 
7.13 - Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
 
8. GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 
8.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão/fiscalização do contrato será realizada 

pela(s)Área(s) Solicitante(s). 
 
8.2 – Os responsáveis pela(s) Área(s) Solicitante(s) atuará(ão) como gestor/fiscal da Ata/Contrato. 
 
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
9.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto será efetuado pelo Departamento de Tesouraria, 
após a comprovação da entrega do objeto nas condições exigidas, mediante atestação da Coordenadoria de 
Almoxarifado e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de até 30 (trinta) dias após o 
recebimento da nota fiscal/fatura; 
 
9.2 - A Prefeitura Municipal de Ibiá efetua pagamentos somente nas quintas-feiras. Caso a empresa emita 
boleto para pagamento, este deverá vir com a data de vencimento previamente definida para a primeira 
quinta-feira próxima ao prazo citado no item acima. 
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9.3 - A nota fiscal deverá ser emitida pela fornecedora contratada em inteira conformidade com as exigências 
legais e contratuais, especificamente as de natureza fiscal; 
 
9.4 - A Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Compra/Serviços, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
9.4.1 - A Nota fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente pela forma eletrônica de acordo com o Inciso I, 
Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009. 
 
9.5 - A Coordenadoria de Almoxarifado atestará, no documento fiscal correspondente, a entrega dos materiais 
nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à fornecedora 
contratada; 
 
9.6 - O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação referida anteriormente; 
 
9.7 – Os Departamentos envolvidos no manuseio com a Nota Fiscal, identificando qualquer divergência na 
mesma, deverá devolvê-la à fornecedora contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo 
que o prazo para pagamento será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício; 
 
9.8 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a fornecedora contratada dará à Prefeitura 
Municipal de Ibiá, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a 
reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma; 
 
9.9 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 
pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA; 
 
10. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
10.1 - A Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura. 
 
11. SANÇÕES: 
 
11.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 
contratual: 
 
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, 
por ocorrência; 
 
II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual; 
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III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, 
desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, 
quando a Prefeitura Municipal de Ibiá, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 
 
11.2 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 
devidos pela Prefeitura Municipal de Ibiá. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 
recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 
 
11.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas após regular processo 
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
12. CONDIÇÕES GERAIS: 
 
12.1 - A Prefeitura Municipal de Ibiá e o FORNECEDOR poderão restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação 
precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios 
estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no 
mercado em geral; 
 
12.2 – A Prefeitura Municipal de Ibiá reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou 
serviço em desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e 
seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem 
prejuízo das sanções previstas; 
 
12.3 - Qualquer tolerância por parte da Prefeitura Municipal de Ibiá, no que tange ao cumprimento das 
obrigações ora assumidas pelo FORNECEDOR, não importará, em hipótese alguma, em alteração na Ata de 
Registro de Preços, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do 
ajuste e podendo a Prefeitura Municipal de Ibiá exigir o seu cumprimento a qualquer tempo; 
 
12.4 - A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre 
a Prefeitura Municipal de Ibiá e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA 
designadas para a execução do objeto contratado, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as 
obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, 
previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou 
qualquer outra; 
 
12.5 - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 
inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, à Prefeitura 
Municipal de Ibiá, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, 
ou da omissão em executá-lo, resguardando-se a Prefeitura o direito de regresso na hipótese de ser 
compelido a responder por tais danos ou prejuízos; 
 
12.6 - A contratação será formalizada mediante emissão de nota de empenho de despesa, nos termos do art. 
15 do Decreto 7.892/2013. 
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13. ÁREA(S) SOLICITANTE(S): 
 

Secretaria Municipal de Gabinete da Prefeita 
Secretaria Municipal de Controle Interno 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Comunicação 
Secretaria Municipal de Gestão 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 
Secretaria Municipal de Logística 
Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
Fundo Municipal de Saúde. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N. 022/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 055/2022 

 
 
 
DO OBJETO: 
 
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de microempresas – ME e empresas de 
pequeno porte – EPP e equiparadas, visando o fornecimento de equipamentos e suprimentos de 
informática, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.I. 
 

Razão Social do Licitante:  

CNPJ:  

Inscrição Estadual:  

Endereço:  

Email:  

Telefone:  

 

Nome do Responsável pela Assinatura 
da Ata de Registro de Preços: 

 

CPF:  

Endereço:  

Email:  

Telefone:  

 
 

Item Descrição Und Qtde 
Estimada 

Marca  Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1       

2       

3       

4       

5       

...       

VALOR TOTAL ESTIMADO  

 

 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
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 Ao apresentar essa proposta declaro pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no 
Edital. 

 

 

 O preço apresentado inclui os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, 
fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos. 
 

 Local de entrega: Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Ibiá 
 

 
 
 

________________________, _______ de _______________ de 2022 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 

(Nome completo) 
(Documento de Identidade nº / CPF nº) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N. 022/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 055/2022 

 
 

 
____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
______________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA, sob as penas da lei, 
em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
 
(   ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 
 
 

________________________, _______ de _______________ de 2022 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N. 022/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 055/2022 

 
 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que 
não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os 
requisitos legais para qualificação como: 
 
 
(  ) Microempresa, ME  
 
(  ) Empresa de Pequeno Porte, EPP 
 
(  ) Equiparada 
 
 
( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 
 
 

________________________, _______ de _______________ de 2022 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N. 022/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 055/2022 

 
 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA que até a presente data 
encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades 
cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93. 
 

 
 
 

________________________, _______ de _______________ de 2022 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N. 022/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 055/2022 

 
 
 
____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº, 
________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr(a) 
______________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA cumprir plenamente 
os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4º, VII da Lei 
Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei, inclusive aplicação das sanções 
previstas. 
 

 
________________________, _______ de _______________ de 2022 

 
 
 

__________________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N. 022/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 055/2022 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
O MUNICÍPIO DE IBIÁ – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrito no CNPJ sob o nº 18.584.961/0001-56, isento 
de Inscrição Estadual, com sede na Avenida Tancredo Neves, 663, Bairro Centro, Ibiá/MG, CEP: 38.950-000, 
a seguir denominado PREFEITURA, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Marlene Aparecida de 
Souza Silva, brasileira, casada, médica, portadora do CPF/MF, sob o n. 362.116.726-91, residente e 
domiciliada nesta cidade, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, Lei n.º 10.520, de 17/7/2002, Decreto 
nº 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº 7.892, de 23/01/2013, Decreto Municipal nº 4.194 de 23 de julho de 2015 
e Decreto Municipal nº 5601 de 01 de fevereiro de 2022 e demais disposições legais aplicáveis, resolve 
registrar os preços apresentado pela ______, inscrita no CNPJ/MF, sob o n. _____, situada na ____ _____, 
nº ____, Bairro _____, Cidade ______, Estado _____, CEP: _______, a seguir denominada FORNECEDOR, 
neste ato, representada por seu _____, _____, portador da Cédula de Identidade nº _____, ____/___ e 
inscrito no CPF sob o nº _____, _____ classificada em _____ lugar, no Processo Administrativo Licitatório n. 
055/2022, na modalidade Pregão Eletrônico n. 022/2022, do tipo menor preço por item. 
 
1. DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
 
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de microempresas – ME e 
empresas de pequeno porte – EPP e equiparadas, visando o fornecimento de equipamentos e 
suprimentos de informática, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. 
 

Item Descrição Und Qtde 
Estimada 

Marca  Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1       

2       

3       

4       

5       

...       

VALOR TOTAL ESTIMADO  

 
1.1 - O FORNECEDOR, para fins de fornecimento do objeto licitado, deverá observar as especificações 
constantes do Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do Processo Administrativo Licitatório n. 
055/2022, na modalidade, Pregão Eletrônico n. 022/2022 que integra esta Ata como se nela estivesse 
transcrito. 
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1.2 - A contratação dos serviços/produtos objeto desta Ata será formalizada por meio de emissão de nota de 
empenho de despesa. 
 
1.3 - Ficam registradas também nesta Ata os descontos ofertados pelos 2º e 3º colocados, demonstrados no 
Relatório Sintético – Resumo das Ocorrências constante nos autos do processo, no caso de contratação de 
licitantes remanescentes. 
 
1.4 - As despesas decorrentes desta aquisição onerarão as dotações orçamentárias próprias para o exercício 
de  2022. 
 
2.  DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
2.1 - O gerenciamento desta Ata, assim como o recebimento e a conferência dos itens, serão realizadas 
pela(s) Área(s) Solicitante(s) e Coordenadoria de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Ibiá, 
respectivamente. 
 
2.2. A(s) Área(s) Solicitante(s) atuará(ão) como gestora(s) e fiscalizadora(s) da execução do objeto 
contratados. 
 
3. DA VALIDADE DA ATA: 
 
3.1 - A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 
 
4. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS: 

 
4.1 - O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado a Prefeitura Municipal de Ibiá, seus 
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser 
excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela Prefeitura, obrigando-
se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades 
previstas na licitação. 
 
4.2 - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou 
prejuízo que venha a ser suportado pela Prefeitura Municipal de Ibiá, decorrentes do não cumprimento, ou do 
cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de 
disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela Prefeitura 
a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários 
advocatícios e outros. 
 
4.3 - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações 
definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento da 
Prefeitura Municipal de Ibiá, este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências 
necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar à Prefeitura a 
devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de 
direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais 
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tomadas pelo FORNECEDOR não o eximem das responsabilidades assumidas perante a Prefeitura, nos 
termos desta cláusula. 
 
4.4 - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da 
Prefeitura Municipal de Ibiá, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo FORNECEDOR, 
independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento a Prefeitura, mediante a 
adoção das seguintes providências: 
 
a) dedução de créditos do FORNECEDOR; 
b) medida judicial apropriada, a critério da Prefeitura Municipal de Ibiá. 
 
5. DA RESCISÃO: 

 
5.1 - Os serviços/produtos oriundos desta Ata e contratados pela Prefeitura Municipal de Ibiá poderão ser 
rescindidos: 
 
a) Por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal de Ibiá, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo; 
 
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93. 
 
5.2 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
6. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
6.1 - O registro do FORNECEDOR será cancelado quando: 
 
a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 2002. 
 
6.2 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1, letras a, b e d, acima, será formalizado 
por despacho da Prefeitura Municipal de Ibiá, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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6.3 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 
a) por razão de interesse público; ou 
b) a pedido do fornecedor. 
 
7. DAS MULTAS E PENALIDADES: 

 
7.1 - O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 
ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na 
execução do contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Ibiá pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas nesta Ata de Registro de Preços e demais cominações legais. 
 
7.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento da 
presente contratação: 
 
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ordem de 
Compra/Serviços, por ocorrência; 
 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Compra/Serviços, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, que poderá ser aplicado com 
a rescisão contratual; 
 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Compra/Serviços, na hipótese de o contratado, de modo 
injustificado, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
descumprimento contratual, quando a Prefeitura Municipal de Ibiá, em face da menor gravidade do fato e 
mediante motivação da autoridade superior, da Prefeitura, poderá reduzir o percentual da multa a ser 
aplicada. 
 
7.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas após regular processo 
administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
7.4 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 
devidos pela Prefeitura Municipal de Ibiá. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 
recolhida pelo FORNECEDOR no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 
 
7.5. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela Prefeitura Municipal de Ibiá 
ao FORNECEDOR, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para 
efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características 
qualquer obrigação definida nesta Ata como de responsabilidade do FORNECEDOR e que, por eventual 
determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pela Prefeitura. 
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7.6. As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento 
não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 
causados à Prefeitura Municipal de Ibiá por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
8. DO FORO: 

 
Fica eleito o foro da Comarca de Ibiá, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses 
decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 03 
(três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 
 

Ibiá-MG, _____ de ___________ de 2022. 
 
 
 

CONTRATANTE: ___________________________________ 
                            MUNICÍPIO DE IBIÁ 

                           MARLENE APARECIDA DE SOUZA SILVA 
                             PREFEITA MUNICIPAL 

 
 
 

CONTRATADA: ___________________________________ 
                              EMPRESA 

                            REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1)___________________________________  2) ___________________________________ 
Nome:                                                                  Nome: 
C.P.F.:                                                                 C.P.F.: 
 


