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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021.09.27.01SRP

OBJETO

MODALIDADE
FORMA
TIPO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de
material permanente, equipamentos e acessórios de
informática, para suprir as necessidades das diversas
Secretarias do município de Salitre/CE, conforme
especificações contidas no Termo de Referência e Edital
Pregão
Eletrônica
Menor preço (Por Lote)
Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de
Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo
Geral.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALITRE, sito à Praça São Francisco, 5/N, Centro, nesta cidade,
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de
julgamento MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, nos termos da Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 7.746,
de 05 de junho de 2012, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
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INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07 de outubro de 2021 às 16:00 horas.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 21 de outubro de 2021 às 09:00
horas.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21 de outubro de 2021 às 09:30 horas.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br
I. DO OBJETO
Li. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro
de preços para futura e eventual aquisição de material permanente, equipamentos e
acessórios de informática, para suprir as necessidades das diversas Secretarias do
município de Salitre/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência e
Edital.
1.2 A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantas lotes forem de seu interesse.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salitre
MUDAR PARA AVANÇAR

Praça São Francisco SN
CEP: 63155-000. Sainefeeara
Fone' (8813537 1201
www.salitre ce.gov.hr
salib'egsalitre.ce qrw.br

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preçonote, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultandose a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência
ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2. DISPOSIÇÕES INICIAIS
2.1. As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de
Registro de Preços - SRP, no âmbito da administração pública municipal direta,
autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia
mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município de
Salitre/CE, obedecerão ao disposto na Lei Federal 8.666/93.
2.2. Para os efeitos deste Sistema de Registro de Preço, são adotadas as seguintes
definições:
I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica
de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores,
órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas
no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
III - Õrgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública municipal
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e
gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;
IV - Õrgão participante - órgão ou entidade da administração pública que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de
preços;
V - Órgão não participante - Órgão ou entidade da administração pública que, não tendo
participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma,
faz adesão á ata de registro de preços.
2.3. O Sistema de Registro de Preços será o meio utilizado neste procedimento em
virtude:
I - Das características do bem ou serviço e haver necessidade de contratações frequentes;
II - Por ser conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - Por ser conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços pra
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - Pela natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a r
demandado pela Administração.
3. DO REGISTRO DE PREÇO E VALIDADE DA ATA
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3.1. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as
seguintes condições:
I - Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante
mais bem classificado durante a fase competitiva;
II - Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei ri°
8.666, de 1993;
III - O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado em jornal de
grande circulação e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços
no sistema Gerenciador de Compras, Almoxarifado e Patrimônio do Município;
IV - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas
contratações.
§ 1° O registro a que se refere o inciso II do caput tem por objetivo a formação de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro
colocado da ata, no caso de cancelamento da Ata de Registro de Preço.
§ 2° Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do caput,
serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase
competitiva.
§ 3° A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se
refere o inciso II do caput será efetuada, na hipótese de quando o convocado não
assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, e quando
houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, no caso de
cancelamento da Ata de Registro de Preço.
§ 4° O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de realização da sessão
pública do pregão ou da tomada de preço, que conterá a informação dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor
do certame.
3.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei n° 8.666,
de 1993.
§ P É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
§ 2° A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços
obedecerá ao disposto no art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
§ 3° Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
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§ 4° O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no
prazo de validade da ata de registro de preços.
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 As despesas decorrentes de eventual contratação, derivada da Ata de Registro de
Preços objeto deste Pregão Eletrônico, correrão à conta dos recursos orçamentários
específicos, a serem oportunamente disponibilizados pelo Município de Salitre.
4.2. Nenhuma contratação será efetuada sem a prévia indicação da disponibilidade
orçamentária.
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5. DO CREDENCIAMENTO
5.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto
desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas
neste Edital e seus Anexos.
5.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações
e Leilões.
5.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
5.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito
da administração municipal.
5.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário
fixado no edital para o recebimento das propostas.
5.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado
junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil;
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências
de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitaç es
do Brasil; e
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constã o
preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro
no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame
não deve ser identificada". Decreto 5.450/05, art. 24 parágrafo 5Q.
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O custo de operacional i7ação e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do
certame, que pagará a Bolsa de Licitações d❑ Brasil, provedora do sistema eletrônico, ❑
equivalente a❑ percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a
título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade
com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
5.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração
constante nos Anexos para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se
assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme ❑ seu regime de tributação para fazer
valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
O conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
1) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES:
6.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais a s e
operações no site: www.bll.org.br.
6.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participa ão
direta ❑u através de empresas associadas à BLL - Bolsa de licitações do Brasil, a qual
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema,
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pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital.
6.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço
e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.
6.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por
iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.
6.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
6.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
6.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservãncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão
do seu representante;
6.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
6.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação.
6.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n°11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o rnicroempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 006.
6.13 Não poderão participar desta licitação os interessados:
6.13.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
6.13.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
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6.13.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.13.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9Q da Lei nQ 8.666, de 1993;
6.13.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
6.14 Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou
através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
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7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
7.10s licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
7.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, 41° da LC n°123, de 2006.
7.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ónus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
7.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
7.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
7.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1 O licitante deverá apresentar sua proposta contendo os valores totais unitários para
cada item cotado, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e despesas
decorrentes da execução do objeto, mediante o preenchimento do "Modelo de Pr posta-,
conforme formulário constante do Anexo
8.1.1. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não
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sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o
fornecimento ser cumprido sem ônus adicional a❑ Município de Salitre.
8.1.2. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação exceto quando, durante a execução do Contrato, ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do 412 do art. 57 da Lei Tf 8.666, de 1993.
8.2. 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.
8.3. Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços
correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.
8.4. A quantidade a ser cotada para cada item constante no Termo de Referência inclui a
quantidade total estimada a ser adquirida pelo órgão gerenciador.
8.5. As Propostas de Preços serão consideradas de acordo com os Anexos deste Edital,
expressa em Real (R$), em algarismos, computando todos os custos necessários para ❑
atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos
trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, toda a infraestrutura, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou
venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto da licitação.
8.5.1 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e globais, prevalecerão os
primeiros, devendo ao Pregoeiro proceder às correções necessárias.
8.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
8.6.1. A desclassificação das propostas será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com possibilidade de acompanhamento "online" pelos licitantes.
8.6.2. 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
vinculo à proposta de outro licitante.
8.7 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
8.7.1 Valor unitário;
8.7.2 Marca e/ou fabricante do produto;
8.7.3 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;
8.8 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentação.
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8.10 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o
produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem
de preferência indicados no Termo de Referência.
8.11 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
8.11.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato.
9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
9.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
9.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e os licitantes.
9.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor totalllote.
9.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
9.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tan em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de R$ 100,00 (cem reais).
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9.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o
pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir urna margem de lance para esse lote.
9.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e
fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
9.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo
o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
9.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, ❑ qual
será sigilos❑ até o encerramento deste praz❑.
9.12.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, ❑ qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
9.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
9.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir ❑
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.
9.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
9.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.
9.18 Quando a desconexão d❑ sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrônico utilizado para divulgação.
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9.19 O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO/LOTE, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
9.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
9.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.
9.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.23 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.
9.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subi tem anterior.
9.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
9.26 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
9.27 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
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9.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n2 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
9.28.1 no pais;
9.28.2 por empresas brasileiras;
9.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
9.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.
9.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
9.30 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.
9.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) 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.
9.31 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
10.1 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. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n? 10.024/2019.
10.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá inclui , na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa
RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificação.
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10.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão ri° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
10.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
10.4 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;
10.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
10.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.
10.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
10.7.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
10.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova
data e horário para a sua continuidade.
10.10 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.
10.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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10.11 Nos itens não exclusivos para a participação de rnicroempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
10.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, ❑ Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(h t tp s://ce rtido es-apf. apps.tcu .gov.bri)
11.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário.
11.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, ❑ gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
11.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
11.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
11.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
11.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.
11.3. Nã❑ serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
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11.4. 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.
11.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
11.5 Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

411,

11.6. Habilitação jurídica:
11.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
11.6.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
11.6.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agencia;
11.6.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
11.6.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorização;
11.6.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
11.6.8 Alvará de funcionamento da sede do licitante;
11.6.9. Identidade e CPF dos sócios.
11.7 Regularidade fiscal e trabalhista:
11.7.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
11.7.2 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de ativida e e
compatível com o objeto contratual;
11.7.3 prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa ou Positiva com
efeito de negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela
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Secretaria da Receita Federal SRF, Certidão quanto à Dívida Ativa da União emitida
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e Contribuições Sociais nos
termos das alíneas 'a' a `d' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991), e com a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede da licitante, na forma
da lei.
11.7.3.1 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;
11.7.4 prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
11.7.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
ri° 5.452, de le de maio de 1943;
11.7.6 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
11.8 Qualificação Econômico-Financeira.
11.8.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
11.8.1.1 a certidão, referida na alínea anterior, que não estiver mencionando explicitamente
o prazo de validade, somente será aceita com o prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da data de sua emissão
11.8.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
11.8.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
11.8.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das formulas:
LG
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Ativo Total
Passivo Circulante Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

11.8.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade
competente, o capital mínimo ou o patrimônio liquido mínimo de 10% do valor estimado
da contratação ou do lote pertinente.
11.9 Qualificação Técnica

11.9.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características
compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
11.9.1.1 O Atestado de desempenho anterior referido no item acima, deverá ter firma
reconhecida em cartório do declarante.
11.10 Demais Declarações:
11.10.1 declaração, sob as penalidades cabíveis, que não foi declarada inidônea, da
inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame;
11.10.2 declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7Q da
Constituição Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/1993, que não utiliza mão
de obra direta ou indireta de menores.
11.10.3. declaração, declarando em seu teor a inexistência de servidor público municipal
nos quadros da empresa licitante;
11.10.4 declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo, se for
o caso.
11.11 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
11.11.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação.
11.12 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada co o
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
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regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
11.13 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se,
na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
11.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
11.15 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
11.16 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
11.17 O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em outro
lote, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do lote em que venceu às do lote em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
11.17.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
11.18 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:
12.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
12.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
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12.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideraçao no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
12.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
12.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei ng 8.666/93).
12.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
12.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
12.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda ás especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
12.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
13. DOS RECURSOS
13.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
13.2 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.
13.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
13.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
13.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.
13.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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13.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
14.DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 41? da LC nQ
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, facsimile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
15.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 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.
15.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
16.DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
16.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
17.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO CONTRATO
17.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, a partir de sua
assinatura e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato em jornal de grande
circulação ou no Diário Oficial do Estado.
17.1.1 A critério da Municipalidade poderá ser firmado contrato entre o município
de Salitre/CE, e a empresa vencedora, conforme minuta anexa a este Edital (Anexo
V), bem como a sua substituição por instrumento similar.
17.2. O representante legal da proposta vencedora deverá assinar a Ata de Registre
Preços e/ou Contrato, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação para tal, através de fax ou correio eletrônico.
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17.3. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante
vencedora que tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e Anexos.
17.4. A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos
nos quadros de aviso dos órgãos públicos municipais, que é condição indispensável para
sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 5° dia útil do mês seguinte ao
da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, às expensas do
CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei n.° 8.666/93.
17.5. O contratado fica obrigado a aceitar os acréscimos e supressões do objeto do
presente Pregão até 25% (Vinte e Cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme preceitua o 41° Art. 65 da Lei 8.666/93.
17.6. O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos
previstos nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei.
17.7. A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e
acarretar as consequências previstas no artigo 80, ambos da Lei n°. 8.666/93.
17.8. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo município de
Salitre/CE, através do fiscal de contrato designado pela mesma, procedendo ao registro
das ocorrências adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento.
17.9. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público
ou de seus agentes e prepostos.
17.10. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem qualquer ônus para a Administração.
17.11. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não firmar a Ata de
Registro de Preços, deixar de celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do cadastro de
fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4° desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, além de ser cancelado
os preços registrados e rescindida a contratação, conforme o caso.
18. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
18.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual reduça os
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos
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fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do
art. 65 da Lei nQ 8.666, de 1993.
18.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
§ 1Q Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
§ 2° A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
18.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder á revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
18.4. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666,
de 1993, ou no art. 7Q da Lei n°10.520, de 2002.
Parágrafo único. ❑ cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I,
II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
18.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato supervenièite,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
1 - Por razão de interesse público; ou
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II - A pedido do fornecedor.
19. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO POR ÓRGÃO NÃO
PARTICIPANTE
19.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração
pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador.
1° Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar ❑ órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
4 2° Caberá a❑ fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3° As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
4° O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente
do numero de órgãos não participantes que aderirem.
5° Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o
prazo de vigência da ata.
§ 01 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
§ 7° É facultada aos órgãos ou entidades municipais ou estaduais a adesão à ata de
registro de preços da Administração Pública do município de Salitre - Ceará.
20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
20.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
20.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua conv❑cação, para assinar ❑ Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
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conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
20.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
20.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
20.3 ❑ Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
20.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nQ 8.666, de 1993;
20.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
20.4 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n0 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos
79 e 80 da mesma Lei.
20.5. O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro de 2021, conforme previsão
no instrumento contratual ou no termo de referência.
20.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
20.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
cabíveis a esse Licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o
contrato ou a ata de registro de preços.
21.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
21.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
22.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão pre stos no
Termo de Referência.
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23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
211 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
24. DO PAGAMENTO
24.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.
25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
25.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantivera
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidõneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de
até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e
das demais cominações legais.
25.2. A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução
total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a
prévia defesa:
I - advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.Q 8.666/93, poderá ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços
da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a
ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
a) de l% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso e/ou
interrupção na entrega do objeto, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidência;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município de Salitre, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú ca,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à
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Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base nos incisos anteriores.
25.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos
incisos 1, II e III do item 20.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no
inciso IV do mesmo item.
25.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de
05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for
pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada,
o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do
Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
25.5. As sanções previstas nos itens supra, poderão ser aplicadas às licitantes que, em
razão do contrato objeto desta licitação:
I - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública,
em virtude de atos ilícitos praticados;
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
25.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 20.2 supra poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso 11 do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
25.7. A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada,
estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação
assumida.
25.8. As sanções previstas no item 21.7 supra não se aplicam às demais licitantes que,
apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de
Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
comunicarem seu desinteresse.
26. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
26.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus reços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
26.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o reá tado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.
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26.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao
do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
26.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto
n° 7.8921213-

411,

4V

27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
27.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
27.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacaosalifrece@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça
São Francisco, SIN, Centro, Salitre/CE, Comissão Permanente de Licitações.
27.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias Úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
27.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
27.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado
no Edital.
27.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
27.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
27.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
27.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a admljnistração.
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1 Todos e quaisquer pedidos de alteração da ATA de Registro de Preço, do Contrato,
nota de Empenho oriundo deste Edital será dirigido à autoridade responsável pela
emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento ou não do pedido.
28.2 Considerando o uso do Sistema de Registro de Preços, e a previsão de en regas
parceladas, a Nota de Empenho terá força de contrato, conforme prevê o art. 62, da Lei if
8.666/93.
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28.3 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório
desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidõnea na área da Administração
pública.
28.4 À Prefeitura Municipal de Salitre/CE fica reservado o direito de revogar a presente
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação, de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
28.5 O Ata de Registro de Preço oriunda desta licitação será divulgada no Diário Oficial
do Estado ❑u em jornal de grande circulação.
28.6 A Prefeitura Municipal de Salitre/CE monitorará os preços dos serviços registrados
e caso seja constatado variação de preço de mercado deverá proceder a renegociação dos
preços registrados.
28.6.1 Cabe também ao Município avaliar o mercado constantemente e podendo
rever os preços registrados a qualquer tempo, convocando os fornecedores para
negociar novos valores.
28.6.2 Cas❑ seja constatado que ❑ preço registrado na proposta seja superior
média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal de Salitre/CE solicitará ao
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos no item anterior.
28.6.3 Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do
compromisso assumido e a Administração Pública deverá convocar os demais
fornecedores visando igual oportunidade de negociações.
28.6.4 Na hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata os itens
anteriores, a Administração poderá proceder a revogação, conforme o caso, total ou
parcial da licitação, promovendo a compra por meios licitatórios.
28.7 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
28.8 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.
28.9 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão ❑ horário de Brasília - DF.
28.10 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.
28.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contr ção.
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28.12 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 principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
28.13 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 licitatôrio.
28.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á ❑
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
28.15 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
28.16 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.17 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
WVVW.BLLORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
28.18 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Salitre - Ceará, excluído que fica
quaisquer outros por mais privilegiado que seja.
28.19 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Minuta da Proposta de Preços;
Anexo III - Modelos de Declarações/Procuração;
Anexo IV - Minuta do Termo de Contrato;
Anexo V - Minuta Ata de Registro de Preços.
Salitre/CE, 06 de outubro de 2021.

Joio Adoniran ialho Cav. cante
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.09.27.01SRP

Gr

1.OBJETO
1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente,
equipamentos e acessórios de informática, para suprir as necessidades das diversas
Secretarias do município de Salitre/CE, conforme especificações contidas no Termo de
Referência e Edital.
1.2. Os referidos itens estão discriminados na Planilha de Quantitativos e Preços
Máximos, cujos valores foram obtidos pela média aritmética dos valores conseguidos por
intermédio de pesquisa de mercado realizada junto a fornecedores, como forma de
estimar o valor da presente contratação.
1.3. O objeto será executado mediante a forma de execução indireta, sob o regime de
empreitada menor preço global/lote, nos termos da Lei 10.520/02, todavia os lotes são
formados com elementos de mesma característica, destarte evidenciado que a licitação
por itens isolados exigirá elevado número de processos licitatórios (quanto ao critério de
julgamento), onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do
emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a
economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração. TCU Acórdão 5301/2013-Segunda Câmara, TC
009.965/2013-0, relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 3.9.2013.
1.4. Justificativa: A presente aquisição tem o objetivo de estruturar as diversas Secretarias
do município por meio da aquisição de materiais adequados para realização dos trabalhos
desenvolvidos pelas Equipes.
2. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR DE REFERÊNCIA DOS
PRODUTOS (EM ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA)
3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
3.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado, o
preço e o respectivo anexo, na data e hora marcadas para abertura da sessão.
3.2. As Propostas de Preços deverão ser apresentadas, pelo licitante, pelo valor total lote,
contendo os valores unitários de cada item.
3.3. O valor unitário do material não poderá exceder ao limite máximo estabelecido neste
Termo de Referência.
3.4. Nos preços cotados ou lances deverão estar incluídas todas as despe as com
impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o material
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3.5. A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações contidas neste Termo de
Referência.
3.6. ❑ anexo da respectiva proposta deverá conter:
a) nome ou razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), dados bancários, bem como: nome, profissão, CPF, Carteira
de Identidade e cargo na empresa, de seu representante legal para fins de assinatura do
contrato;
b) constar descrição clara e inequívoca do objeto do certame, especificação completa do
material indicando marca, formato, cor, forma de embalagens e todos os elementos que
identifiquem perfeitamente o material;
c) indicar a respectiva validade, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos,
a contar da data da sessão deste Pregão;
d) prazo de entrega do material, o qual deverá ser de 05 (cinco) dias, a contar da emissão
da ordem de compra;
e) conter o número e nome do banco, agência e conta corrente, para a qual deverá ser
emitida a ordem bancária quando do pagamento;
O conter local data e assinatura do licitante ou de procurador com poderes específicos
para o ato, indicado em instrumento público ou particular.
3.7. A quantidade a ser cotada para cada item deverá corresponder, necessariamente,
quantidade total estimada, constante neste Termo de Referência.
3.8. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
3.9. Serão asseguradas às microempresas e empresas de pequeno porte, preferência de
contratação, no caso de empate de preços (art. 44, Lei Complementar nu123/2006).
4. DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
4.1. ❑ Contrato resultante da presente licitação terá validade e eficácia da data da sua
assinatura até 31 de dezembro de 2021.
5. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA CONTRATANTE
5.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias
ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante
estabelece a Lei ri° 8.666/93.
5.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual
5.3. Providenciar os pagamentos à Contratada, à vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, pelo setor competente.
6. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA CONTRATADA
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6.1. Entregar o objeto contratual em conformidade com as condições e prazos
estabelecidos na proposta.
6.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.3. Arcar com eventuais prejuízos causados á Contratante efou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execução do contrato.
6.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atuah,ado do contrato.
4r

7. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
7.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
contratuais e as normas dispostas na Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como
legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução,
total ou parcial.
8. DA DATA, LOCAL E DOS RECEBIMENTOS
8.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as solicitações requisitadas pela
Secretaria responsável, devendo os mesmos ser entregues na sede desta, ou onde for
mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de
solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas
com a entrega de responsabilidade da licitante vencedora.
8.1.1. ❑ prazo de entrega dos materiais não será superior a 05 (cinco) dias, a contar da
solicitação emitida pelo responsável.
8.1.2. Para o objeto deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome do
Fundo responsável.
8.2. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designado pelo Ordenador de
despesa do respectivo Fundo.
8.3. Dos Recebimentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a
especificação e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do edital;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos;
8.4. Caso o (s) objeto (s) sejam considerados insatisfatórios, será lavrado termo de recusa,
no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo
máximo abaixo fixado:
a) se disser respeito ã especificação, rejeita-lo no todo, determinando sua substitui ão ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) Na hipótese de substituição, a empresa Contratada deverá faá a em
conformidade com a indicação da Prefeitura, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
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b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
9. DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da
Lei ri.° 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações
posteriores.
9.2. A inadirnplência das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento
convocatório, pela Contratada, assegurará à Contratante o direito de dá-lo por rescindido
mediante notificação entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
9.3. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados por
ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e
a ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o
desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e,
na hipótese de desistir da defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da intimação comprovada da decisão rescisória.
9.4. É dever da Contratada reconhecer os direitos da Administração em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitações.
10.DO PREÇO E DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será realizado mediante o fornecimento do objeto contratual, e de
conformidade com as Obrigações da Contratada e após a apresentação da respectiva
documentação fiscal;
10.2. O pagamento do produto recebido será efetuado, em até 30(trinta) dias contados da
data do recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo gestor da
contratação;
10.3. No ato do pagamento quando for o caso, a contratada deverá COMPROVAR,
mediante apresentação de TODAS as certidões pertinentes a sua Regularidade Fiscal e
Trabalhista;
10.4. É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não
estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
11.DAS PENALIDADES
11.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não ma tiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidóneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de
,
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até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e
das demais cominações legais.
11.2. A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução
total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a
prévia defesa:
1 - advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.0 8.666/93, poderá ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços
da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a
ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso e/ou
interrupção na entrega do objeto, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidência;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município de Salitre, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base nos incisos anteriores.
11.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos
incisos I, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no ciso
IV do mesmo item.
11.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no pr zo de
05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for
pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada,
o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do
Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
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113. As sanções previstas nos itens supra, poderão ser aplicadas às licitantes que, em
razão do contrato objeto desta licitação:
I - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública,
em virtude de atos ilícitos praticados;
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
11.6. As sanções previstas nos incisos 1, III e IV do item 11.2 supra poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.7. A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar ❑ Contrato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada,
estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação
assumida.
11.8. As sanções previstas no item 11.7 supra não se aplicam às demais licitantes que,
apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de
Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
comunicarem seu desinteresse.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO
12.1. A Ata de Registro de Preços deverá ter vigência de 12 (doze) meses.
12.2. A entrega do material é com fornecimento parcelado e sucessivo, durante a vigência
da Ata, e devera ser formalizado Contrato, com vigência até o final do exercício em que o
mesmo for assinado.
12.3. O prazo de entrega dos materiais será durante o exercício corrente, a con r da
assinatura d❑ Contrato ou instrumento equivalente.
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ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM

1

2

3

4

5

ESPECIFICAÇÃO

Armaria - armário em mdf, l8mm,
medindo 1,60m de altura, 80cm de
largura e 50cm de profundidade,
com 2 portas e 4 repartições
Armário de aço, fechamento por
chave, espessura: chapa 26
(0,40mm), portas com reforço
interno, medidas: altura 2 m,
companha 6 prateleiras na cor
cinza.
Armário de cozinha com três
gavetas e seis portas.
Arquivo de aço - arquivo de aço
com 4 (quatro) gavetas dotadas de
suporte para pastas suspensas e
compressores. Móvel com portaetiquetas estampados, fechadura
tipo multiponto e puxadores em
polipropileno injetado.
Biró c/03 gavetas: mesa reta com 3
gavetas e chaves. Medidas
mínimas: 1,20xo,60xo,70(m)

UNID.

LOTE I - MOVEIS E ACESSORIOS
FUNDO
FUNDO
FUNDO
MUNICIPAL
FUNDO
MUNICIPAL
DE
MUNICIPAL
DE
GERAL
DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA
EDUCAÇÃO
SOCIAL

Unid.

7

21

Unid.

8

14

Unid.

4

Unid.

12

Unid.

8

PREFE1TURIMUNIC7PAL DESALTTRECEARÁ

TOTAL
GERAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR. TOTAL

3

31

R$

1.176,333

R$

36.466,32

29

3

54

R$

1.692,533

R$

91.396,78

1

3

8

R$

2.006,200

R$

16.049,60

3

15

R$

1.558,667

R$

23.380,01

8

R$

629,833

R$
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6

7

8
9
I0

11

12

13

Biró c/02 gavetas: mesa reta com 2
gavetas e chaves. Medidas
mínimas: 1,70 X 1,50M
cadeira - material confeccionado
aço/ferro pintado, rodízio não
possui, braço não possui,
regulagem de altura não possui,
assento/encosto polipropileno
Cadeira de escritório premium ergonómica presidencial
Cadeira de plastico com braço
Cadeira de plastico sem braço
Cadeira giratória secretária sem
braços: confeccionada em espuma
injetada de alta 33 densidade e
madeira compensada, regulagem
da altura do assento suave,
mecanismo 8 uno giratório com
acabamento na cor preta, sem
apoio para braços, revestida em
tecido na cor azul.
Cadeira secretária fixa sem braços:
confeccionada em espuma injetada
de alta 34 densidade e madeira
compensada, sem apoio para
braços, revestda em tecido na cor
10 uno azul.
Cadeira giratória - com braços
reguláveis, assento e encosto
executivo com espuma injetada
revestida em tecido, base
ergonômica com regulagem de

Unid.

16

Praça São Francisco, S/N
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25

37

Unid

8

86

R$

523,833

R$

45.049,64

60

R$

694,333

R$

41.659,98

4

8

R$

1.134,000

R$

9.072,00

80
200

360
743

R$
R$

66,360
58,630

R$
R$

23.889,60
43.562,09

1

90

R$

450,000

R$

40.500,00

7

51

R$

178,353

R$

9.094,98

R$

973,367

R$

14.600 5 „

60

Unid.

4
•

Unid
Unid

173

280
370

Unid.

9

40

Unid.

24

20

40

•

UNID

10

5

15
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14

15

16

17

18
,..` , 19

altura a gás e regulagens de
inclinação e altura do encosto,
modelo back system II.
Conjunto de mesa quadrada com 4
cadeiras - infantil em formica
CONJUNTO COM MESA TUBULAR
C/
CADEIRAS,
CONFECCIONADA EM AÇO
TUBULAR E COM PINTURA NA
COR BRANCA EM EPÕXI COM
ACABAMENTO
EM
ALTO
BRILHO, A MESA POSSUI O
TAMPO EM GRANITO; AS
CADEIRAS
POSSUEM
ASSENTO ESTOFADO NA COR
PRETA. DIMENSÕES: ALTURA:
77 CM , LARGURA DE 90CM
Gaveteiro em mdf sendo com três
gavetas uma para pasta suspensa e
duas normais medindo: largura 40
cm, profundidade 48 cm e altura
60 cm.
LONGARINA - assento/encosto
polipropileno;
números
de
assentos 03 lugares.
LONGARINA - assento/encosto
polipropileno;
números
de
assentos 02 lugares.
SOFÁ - SOFÁ, NOME SOFA.
DESCRIÇÃO CONFORME O
EDITAL SOFÁ, Tipo: 02 e 03
lugares; Material: estrutura em

Praça São Francisco, SIN
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre.ce.gov.br
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12

Unid.

6

Unid

Und

3

6

4

3

15

R$

1.012,533

R$

15.188,00

6

R$

1.179,667

R$

7.078,00

13

R$

917,667

R$

11.929,67

und

48

48

R$

692,663

R$

33.247,82

und

38

38

R$

558,600

R$

21.226,80

U ND

1

1

R$

1.444,667

R$
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20

21

madeira vermelha ou natural, seca
em estufa, com percinta elástica,
com espuma poliuretano injetada,
e uma camada de espuma soft D-28
para assento e D-20 para encosto,
revestida em crepe, courvin, vinil
ou poliéster; Apoia braços
estruturais iniciados a partir do
assento; Assento e encosto fixos,
bipartidos; Pés em PVC ou
alumínio ou madeira; Cor a ser
definida pelo órgão; Peso
suportado: 100 kg; Dimensões
Assento (LxPxA): 1110 x 575 x
145mm; Dimensões Encosto
(LxA): 1120 x 470mm; Dimensões
Totais
(LxPxA):
1320x830x800mm.
LONGAR I N A 3
LUGARES
ESTOFADA
Mesa para reunião circular, tampo
com formato circular, em madeira
mdf (painéis de partículas de
média densidade) com espessura
mínima de 25rnin_, revestimento
em laminado melamínico de alta
resistência, texturi2ado, com no
mínimo 0,3mm de espessura na
parte superior e inferior do tampo,
na formando uma peça única;
revestimento
em
laminado
melaminico de alta resistência,

c
Praça São Francisco, SIN
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.sailtre.ce.gov.br
salitre@salitre ce gov.br

U NID

4

6

10

R$

691,333

R$

6.913,33

Unid.

2

3

5

R$

865,000

R$

4.325,00
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texturizado, com no mínimo
0,3rnm de espessura na parte
superior e inferior do tampo, na cor
a definir; bordas retas, em todo seu
perfil de
perímetro,
com
acabamento em fita de poliestireno
semirrigido, com 3,0nun de
espessura no mínimo (na mesma
cor
do
tampo)
medidas
aproximadas: altura 740mm,
diâmetro 1.200rtun
MESAS PARA ESCRITORIO EM
L: MDF 1,60X1,20m, 3 gavetas com
chave mesas para escrítorio em L22
MDF 1,60x1,20m 3 gavetas com
chave ótima qualidade mesas:
1,60x1,20x0,75m lxp.a, 3 gavetas
com chave
Mesa plástica: quadrada, branca,
para 4 lugares, empilhavel,
estrutura
10096
em
39
pollpropileno, com tratamento
anti-uv. Monobloco com 4 pés.
23
10
Altura(725mm),
uno
cornprimento(720mm),
Estrutura
_...._ largura(720mrn).
interna na cor branca. De acordo
com as normas do inmetro.
Garantia de 12 meses.
24
Mesas de plástico redonda
Prateleiras p/ arquivos: arquivo
25
escritório, nome arquivo escritório

Unid.

2

Unia

18

Unid.
Unid
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2

R$

1,271,000

R$

2.542,00

48

12

78

R$

96,460

R$

7.523,88

40

7

47

R$

160,167

R$

7.527,85

10

R$

1.272,000

R$
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26

27
28

29

30

-características adicionais: arquivo
escritório, material chapa de aço
22, quantidade gavetas 4 un, cor
características
cinza
prata,
adicionais
armação
pasta
fechadura
suspensa,
carro
telescópio.
Carteira
escolar
kutz
em
polipropileno adulta na cor azul
base na cor preta no tubo 20 x 20.
Solda mig, garantia de 01 ano.
Armário de aço roupeiro com 16
portas: dispostos em 4 colunas e 4
portas em cada coluna.
Carteira escolar em formica adulta
Conjunto professor composto de 1
(uma) mesa e 1 (uma) cadeira:
mesa individual com tampo em
mdp revestido de laminado
melaminico de alta pressão,
montado sobre estrutura tubular
de aço. Cadeira individual
empilhável com assento e encosto
injetado,
em
polipropileno
montado sobre estrutura tubular
de aço. Mesa - tampo em madeira
aglomerada (mdp), com 53
espessura de 18 mm.
Estante de aço com 6 prateleiras
removíveis e ajustáveis com dupla
dobra no sentido longitudinal,
formando 05 vãos.

Unid.
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450

500

R$

284,667

R$

142.333,50

Unid.

20

20

R$

2.673,333

R$

53.466,66

unid.

400

400

R$

278,333

R$

111.333,20

Cjt

80

80

R$

565,000

R$

45.200,00

21

R$

485,000

R$
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Unid.
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VALOR DO LOTE

ITEM

1
2
3
4
5
6

ESPECIFICAÇÃO

UNE/.

R$

LOTE II - CENTRAL DE AR
FUNDO
FUNDO
MUNICIPAL
FUNDO
FUNDO
MUNICIPAL
DE
MUNICIPAL
GERAL
DE
DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA
EDUCAÇÃO
SOCIAL

Central de ar 12.000 btu/s
Unid.
Central de ar 18.000 btu/s
Unid,
Central de ar 9.000 btus
Unid.
Central de ar 7.000 btus
Unid.
Climatizador de ar com 3unid
velocidades
Climatizador de Ambiente 451
UNID
210W

1
7

7
4
7
8

6

10

7

9

1

TOTAL
GERAL

VALOR

UNITÁRIO

ESPECIFICAÇÃO

•,->.^,

1

2

Computador completo (intel core
4gb 120 gb windows 10 + monitor
led 19,5")
Computador completo (intel core
i3 4gb 1 tb windows 10 + monitor
led 19,5")

20
12

9
8
32
37

R$
R$
R$
R$

2.471,000
4.056200
2.156,333
2.070,000

R$
R$
R$
R$

22.239,00
32.449,60
69.002,66
76.590,00

15

7

38

R$

504,500

R$

19.171,00

12

7

35

R$

1.903,000

R$

66.605,00

R$

286.057,26

LOTE III - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA
FUNDO
FUNDO
FUNDO
MUNICIPAL
MUNICIPAL TOTAL
FUNDO
DE
UNID.
MUNICIPAL
GERAL
DE
GERAL
ASSISTÊNCIA
DE SAÚDE
EDUCAÇÃO
SOCIAL

Unid

Una
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8

VALOR TOTAL

2
4
4
10

VALOR DO LOTE

ITEM

891945,55

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

8

3

11

R$

3.238,120

R$

5

3

16

R$

3.803,987

R$

35.619,32

"
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3
4
5

6

7

Computador completo (intel core
i5 4gb 1 tb windows 10 + monitor
led 19,5")
Computador completo (Intel core
i7 16gb 1 tb windows 10 + monitor
led 19,5")
Adaptador de tomada
Estabilizador
de
tensão:
estabilizador, de tensão, potência
nominal mínima 1000 va, tensão de
entrada bivolt (127 e 220 volts).
Com as seguintes características: tensão de saída 115 volts.
Fontes cpu p/ computador: fonte
de alimentação atx descrição:
fonte de alimentação, atx12v,
500w de potência, entrada bi-volt
(seleção manual), ventoinha de
12cm com controle automático de
velocidade, duas linhas de +12v,
atx20/24, atxl2v (4+4 pinos), 2x
pci express (6+2 pinos), 4x sara,
cabo atx com malha de proteção.
Especificações: potência: 500w
(reais) cor: preta padrão atxl2v
v2.2 tensão: 110v/220v frequência:
50 - 60 hz temperatura
operacional: 5Qc - 50Qc eficiência: >
70% (max.) Certificações: ce, kc
conectores: - lx atx 20/24 pinos
placa mãe - lx atxl2v 44-4 (eps)
placa mãe - lx atx 12v placa mãe -

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www,salitre.ce.gov.br
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Unid.

3

Unid.
Unid.

Unid

6

Unid

5
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25

1

29

R$

4.631,320

R$

134.308,28

1

1

R$

5.442,467

R$

5.442,47

12

12

R$

8,380

R$

100,56

5

11

R$

584,287

R$

6.427,16

5

R$

360,720

R$

1.803,60
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8
9
10

11
,-`:

12
13
14

lx pci express 6+ 2p vídeo pci e - lx
adaptador pci-e 6p vídeo pci e - 3x
molex cd/dvd, hd ide - 4x sata hd
saia - lx 4 pinos floppy (disquete)
tensões: +12v1: 18a +12v2: 18a +5v:
30a +3.3v: 2$a -12v: 0.8a -5v: 0.8a
+5vsb: 2.5a refrigeração - 1 x
ventoinha preta de 120mm - grill
preta - sistema stnc de controle
automático de rotação tamanho: (c
x a x 1): 150 x 86 x 140mm peso
aprox. C/ embalagem: 2kg
comprimento dos cabos: 50cm.
Hd externo- 2 tb, usb 3.0
Hd externo . ortátil 1 tb - usb 2.0
jato
de
Impressora
tinta
velocidade de até 8 ppm;
rascunho:até 16 ppm recipiente de
tinta original
Impressora multifuncional de
resolução da cópia (máxima em
dpi): até 1200 x 600 dpi cópias
múltiplas, funções principais:
impressão, digitalização, cópia
tempo de impressão da primeira
página: 8 segundos, tecnologia de
impressão: laser eletrofoto_gráfico.
Impressora multifuncional epson
ecotank 13150
Máquina de xerox kyocera ecocys
fs2040
Modulo isolador apc 300 WA

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.sa are.ce,gov, br
salitre@salit.re.ce.gov,br

11"

Unid.
Unid.

6
4

6
6

12
10

R$
R$

743,000
636,533

R$
R$

8.916,00
6.365,33

Unid

7

4

11

R$

546,867

R$

6.015,54

11

7

24

R$

1.841,333

R$

44.191,99

5

23

R$

1.908,533

R$

43.896,26

5

2

8

R$

6.202,000

R$

49.616,00

6

6

12

R$

427,287

R$

Unid

6

Unid.
Unid.
Unid.
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Mouse epitco usb
Nobreak: nobreak de 600va requisitos

l6

s.....---

gerais

Praça São Francisco, SIN
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre.ce,gov.br
sairtre@saletre.ce.gov.br

Und

10

20

12

42

R$

15,020

R$

630,84

U ni d.

3

11

8

22

R$

711,533

R$

15.653,73

mínimos

exigidos: 1 - interativo com
regulação on-line; 2 - tensão
nominal de entrada: bivolt; 3 Frequência de entrada: 60 hz +1- 5
hz; 4 - ripo de conexão de entrada:
plugue nbr 14136; 5 - saída: tensão
nominal de saída: 115v; 6 - fator de
potência: 50%; eficiência em carga
total: 90.0%; 7 - frequência de
salda (sincronizada com rede
elétrica) 60 hz; forma de onda
senoidal por aproximação; 8 conexões de saída: 4 tomadas nbr
14136; 9 - autonomia: carga de
120w: mínimo de 20 minutos
computador on board + monitor;
meia carga (150w): mínimo de 11
minutos; plena carga (300w):
mínimo de 3 minutos; 10 - bateria:
bateria selada chumbo-ácido livre
de manutenção a prova de
vazamento; 11 - tempo de recarga:
máximo de 12 horas; 12 - alarme
audiovisual; 13 - proteções para a
carga; 14 garantia: 18 meses (1 ano
+ 6 meses mediante cadastro); 15
suporte e atualização no site do
fabricante.
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19
20

21

22

23
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Notebook (intel core i3 4gb Itb hd
led 14" windows 10 82 geração)
Roteador modelo dispositivo 2 em
1 que combina a função de um
modero adsl e um roteador
ethernet num único hardware.
Roteador modelo d-link dir-819
750 mbps
Switch internet
Teclado para computador: teclado
padrão usb com 107 teclas,
conexão usb 2.0, layout abnt 2.
Cor: preto. Garantia de 1 ano a
_ partir da data de entrega.
Scanner portátil, colorido, duplex,
display touch, wi-fi - ads-1700w
do papel: 51.8 até 128 g/m2,
velocidade
de
digitalização:
simplex: até 25 ppm (em cores e
monocromático) / duplex: até 50
ipm (em cores e monocromático)
Notebook (intel core dual core 500
hd led 15" windows 10)
Notebook (seleto dual core, 04 gb
memoria, tela de 11.6, windows 10
pro, 64 gb de armazenamento)
Tablet com 16gb tela de 7'

-1-'REFEITURA—MUNICIPALTE

Unid.

12

2

Und

3

5

6

Unid.

3

10

12

20

12
._

2

Und

R$

4.663,333

R$

79.276,66

5

R$

289,100

R$

1.445,50

18

R$

351,080

R$

6.319,44

3

R$

93,923

R$

28177

42

R$

39,153

R$

1.644,43

_

Unid

Unid

17

_

_

2

4

R$

3.966,667

R$

15.866,67

Unid.

11

10

10

12

43

R$

4.352,000

R$

187.136,00

Unid.

8

5

10

11

34

R$

3.390,200

R$

115.266,80

Unid.

40
50
VALOR DO LOTE

40

120

R$

577,533

R$
R$

SALITRE - CEARA

250
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ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone. (88) 3537.1201
www.salitre.ce.gov.br
salitre@salitre.ce.gov,br

LOTE IV - ELETROPORTATEIS E ELETRODOMESTICO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
MUNICIPAL
MUNICIPAL TOTAL
FUNDO
UN1D.
DE
MUNICIPAL
GERAL
DE
GERAL
DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA
EDUCAÇÃO
SOCIAL

Cafeteira elétrica
Unid
Bebedouro de coluna: com água
gelada e natural, gabinete em aço
inox, tampa base, pingadeira, base
da pingadeira e separador de água
em plástico resistente, conexões
hidráulicas internas atóxicas
Unid.
2
1.1
d.
Duas torneiras em plástico abs.
Termostato fixo externo para
ajuste de temperatura entre 4u c e
19 c, bandeja de água, suporta
galões de até 20 litros, voltagem
220 volts_
- 6 bocas, acendedor
Fogão
31
Unid.
automático.
Fogão de 4 (quatro) bocas: tipo
m"-\ \
convencional doméstico, com
corpo em acabamento esmaltado e
mesa em inox, na cor branca,
com
Unid.
4
a
gás,
alimentação
acendimento automático, forno
autolimpante, vidro duplo na
porta, luz interna, prateleiras
deslizastes, proteção traseira.

1

1

---PREFETURA-MUNICIPAUDFSAL1TRE=CEARÁ

1

1

9

3

2

11

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

R$

208,000

R$

208,00

5

17

R$

908,767

R$

15.449,04

3

4

R$

1332,867

R$

5.331,47

3

18

R$

869,857

R$

age
d el

m rrs (--,
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7

8
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9

Fogão industrial 04 bocas
com/forno
Fogão industrial 06 bocas:
alimentação a gás, baixa pressão
com forno, com 02 queimadores
duplos e 4 queimadores simples.
Freezer horizontal 400 litros freezer horizontal, capacidade
mínima 400 litros, gabinete
externo em aço, com tratamento
anti-corrosivo, cor branca, pés com
rodízios e trava de segurança,
isolamento térmico em espuma de
poliuretano injetado, provido de 2
tampas
balanceadas,
com
puxadores e chave de segurança.
aproximadas
de
Medidas
91,5(altura) x 130crn(Largura) x
76,3 cm (profundidade), voltagem
de 220 volts.
Liquidificador 2,71ts 900w com
filtro 4 velocidades
Geladeira domestica de 01 porta (características mínimas) com as
seguintes características: cor:
branco; voltagem: 220v; consumo
de energia: 35.5 kwh/mês;
classificação
a;
energética:
capacidade bruta: mínimo de 3001;
capacidade de armazenamento do
freezer mínimo de 351; capacidade
total: mínimo de 3001; controle de

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre.ce.gov.br
salitre cz salitre.ce.govbr

1

Una

I

1

Unid_

2

2

.
Una

1

Unid.

Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL—DESALI7RE - CEARÁ

1

4

1

5

5

4

3

5

R$

2.890,333

R$

14.451,67

3

R$

3.588,133

R$

10.764,40

8

R$

4.006,167

R$

32.049,34

1

R$

287,867

R$

287,87

14

R$

1635,200

R$

50.892,80

..,0 E
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e
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13

temperatura: localizado no painel;
frontal; frost free no congelador;
gavetão de legumes transparente:
espaço; ideal para verduras, frutas
e legumes; resfriamento extra:
mantém os alimentos congelados,
liberando espaço no congelador.
Geladeira domestica de 01 porta —
(características mínimas) com as
seguintes características: cor:
branco; voltagem: 220v; consumo
de energia: 35.5 kwh/mês;
a;
energética:
classificação
capacidade bruta: mínimo de 3001;
de
temperatura:
controle
localizado no painel; frontal; frost
free no congelador; gavetão de
legumes transparente: espaço;
ideal para verduras, frutas e
legumes; resfriamento extra:
mantém os alimentos congelados,
liberando espaço no congelador.
Microondas 27 lts, aparelho possui
trava de segurança com tecla que
permite travar o acionamento do
aparelho, Função Tira Odor que
minimiza odores internos.
frigobar de 931ts com uma porta na
cor branca
e
triturador
liquidificador
industrial - capacidade da jarra de
10 litros com 5 velocidades com

Praça São Francisco, S/N1
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre.ce,gov.br
salitregsalitre.ce,gov.br

Unid.

7

7

8

12

34

R$

3.653,300

R$

124.212,20

Unia.

6

5

8

12

31

R$

941,200

R$

29.177,20

1

R$

1.596,667

R$

1.596,67

27

R$

2.268,867

R$

1

uni d
Unia.
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8

11

61.25
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botão de pulsar e armazenamento
do cabo integrado, altura 755 mm,
peso 9kg
LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL
DE
ALTA
ROTAÇÃO - Material em aço
inox -Gabinete em aço inox
escovado -Corpo e copo em inox Capacidade para 2 litros -Copo
resistente a altas temperaturas Copo monobloco, sem solda em
aço inox -Sistema de segurança pés
anti-deslizante
-Conjunto
mancal/hélice em aço inox liga
com
especial
-Acoplamento
sistema de auto compensação para
encaixe -Voltagem 220v -Potência
900w
FRITADEIRA ELÉTRICA DE 01
CUBA - Material: alças em
material termo isolante, cuba e
corpo em aço inox e cesto aramado
e removível - Capacidade: 05 litros
de óleo -Material: inox -Tensão:
220V -Altura: 280.00 mm Termostato ajustável -Indicador
luminoso -Pés de borracha
Batedeira - tijela de 41ts preta,
batedouros em aço inox com 4
velocidades e função de pulsar

Praça São Francisco, S/NI
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
wvvw.salitre.ce.gov,br
salitre@salitre.ce,gov.br

unid

16

16

R$

1.695,000

R$

27.120,00

UN1D

1

1

R$

1.743,033

R$

1.743,03

21

R$

468,533

R$

9.839,19

Unid.

3
VALOR DO LOTE
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8

10

R$

400.039,70
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ESPECIFICAÇÃO

Kit duas caixas ativas: 15 ksr pro
ush bluetooth + tripe + bag - 2
(dois) caixa ativa k800 + bag
acolchoado + 2 (dois) controle
remoto + 2 (dois) tripe ksr 4woofer 15'. 300z + bobina 1.5" +
twetter 25mm, titanio + resposta
de frequência 60 hz-20khz +
impedancia 4 ohms + amplificador
class-d + entrada de microfone p10
+ entrada linha p2 e xlr + entrada
de guitarra p10 + equalizador de
duas bandas treble, bass +
potencia rms 500w + potencia pico
800w + potencia pmpo 2000w +
consumo 150w + mp3, icd, controle
remoto, bluetooth®, usb/sd +
tensão 110-220v 50/60hz.
Kit gravação composto de
computador, cãmera, tripé e caixa
de som
Tela de projeção com tripé 100 pol
- retrátil - telão 2,00x1,50
Telefone sem fio: telefone sem fio,
mais 3 ramais sem fio dect.
Especificações: tecnologia dect

UNID.

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63 155-000, Salitre/Ceará
Fone: (68) 3537.1201
www,salitre.ce.gov.br
salitre@salitre.ce gov.br

LOTE V - AUDIO VISUAL
FUNDO
FUNDO
MUNICIPAL
FUNDO
FUNDO
MUNICIPAL
DE
MUNICIPAL
GERAL
DE
ASSISTENCIA
DE SAÚDE
EDUCAÇÃO
SOCIAL

Unid.

TOTAL
GERAL

1

Kit

2

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

R$

4.418,593

R$

4.41859

2

R$

6.118,530

R$

12.237,06

2

R$

495,333

R$

990,67

7

R$

279,167

R$

___
Unid
Unid.
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6

6.0; identificação de chamadas
dtmf e fsk; discagem rápida para 10
números; som de teclado; data,
hora e despertador; 05 opções de
volume de toque; atendimento
programável; indicador de carga de
bateria (ícone no display); tempo
chamada;
da
duração
de
tom/pulso; comunicação interna,
transferência e conferência entre
ramais (somente entre fones); led
no fone. Conteúdo de embalagem:
01 telefone sem fio (base); 03
ramais sem fio (monofones); 04
fontes. Observações: 1 - distância
fora da base - 50m em locais
fechados e 300m em locais abertos;
2 - duração da bateria com o fone
fora da base -10h em uso e I00h em
stand by; 3 - secretária eletrônica transferência de chamada; 4 idioma do menu: português; 5voltagem: bivolt; 6 - garantia do
fornecedor 12 meses; 7 homologado pela anatei.
Tv 32' led hdmi
projeção
para
Aparelho
(datashow) - performance de
imagem: 3.300 lúmens, alto brilho
realizar
apresentações
para
incríveis conectividade múltipla:

e

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, SantreiCeará
Fone: (88) 3537.1201
www.satitre.ce.gov.br
salitregsalitre,ce.gov.br

Unid.

1

Unid_

3
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15

16

R$

2.435,000

R$

38.960,00

3

R$

1.447,967

R$

4.343,90
?5,f E i
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ITEM

com
entradas hdmí e vga,
conectividade multiplataforma
Camara fotografica profissional
Tipo de produto DSLR, Compacto,
Zoom óptico 3x, Tamanho da tela
3', Características especiais Live
View,
Capacidade
de
armazenamento digital 13.2gb,
resolução de video 1080p
s/fio
microfone
profissional
indivicual
mesa de som c/4 canais

ESPECIFICAÇÃO

../..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chave de fenda grande
Chave de fenda pequena
Chave de grifo 24
Chave estrela grande
Chave estrela pequena
Estojo de chaves boca e anel 13 a 32
Extensão com 5 metros para três
tomadas
Extensão de 10m
Extensão de 20m
Talha de 1 tonelada

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
wvvw.salitre.ce.gov.br
salitre@salitre.ce.gov.br

unid

3

5

3

6

17

R$

5.218,333

R$

88.711,66

unid

2

4

2

16

24

R$

686,667

R$

16.480,01

unid

1

2

3

7

R$

888,517

R$
R$

6.219,62
174.315,68

1
VALOR DO LOTE

LOTE VI - EQUIPAMENTOS ELETRICOS
FUNDO
FUNDO
FUNDO
MUNICIPAL
MUNICIPAL
FUNDO
MUNICIPAL
DE
UNIR_
DE
GERAL
DE SAÚDE
ASSISTÉNC1A
EDUCAÇÃO
SOCIAL
1
Unid
1
Unid
Unid
2
1
Unid
1
Unid
1
Unid
Und

4

Unid.
Unid.
Unid.

5
5
1

PREFEITURA-MUNICIPAL-DE-SAL! 1 - GEARÁ

3

TOTAL
GERAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1
1
2
1
1
1

R$
R$
R$
R$
R$
R$

17,707
7,103
311,800
21,217
7,190
370,783

R$
R$
R$
R$
R$
R$

17,71
7,10
623,60
21,22
7,19
370,78

7

R$

43,197

R$

302,38

5
5
1

R$
R$
R$

73,137
121,133
1.195,667

R$
R$
R$

365,69
605,67
1.195,A

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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13
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Transformador de energia 110/220
Trena 5 m
Trena 50 m
Trena laser bosch glm 50 e
professional

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.120'1
www.salitre.ce.gov.br
saare@salitre.ce gov.br

Unid.

2

2

R$

208,717

R$

417,43

Unid
Unid

3
2

3
2

R$
R$

33,903
132,000

R$
R$

101,71
264,00

Unid

1

1

R$

1.663,333

R$

1.663,33

R$

5.963,47

VALOR DO LOTE

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

.--'\---1

Flanelógrafo:
flanelógrafo
medindo 1,00 x 1,50 m. Estrutura
interna em softboard (material
aglomerado a base de madeira e
cortiça) c/10 mm de espessura de
durabilidade.
Superfície
alta
externa em tecido tipo feltro, na
cor verde. Bordas em perfis de
alumínio com alta resistência com
15 mm de espessura. Cantos em
polipropileno boleados, na cor
cinza. Sistema de fixação através
de suportes de encaixe em
polipropileno, sem Furos nos
perfis, sem parafusos ou ganchos
aparentes. Garantia mínima de 01

UNID.

LOTE VII - FLANELOGRAFO E QUADRO
FUNDO
FUNDO
MUNICIPAL
FUNDO
MUNICIPAL
FUNDO
DE
MUNICIPAL
GERAL
DE
DE SAÚDE
A SS EST EN C IA
EDUCAÇÃO
SOCIAL

Unid.

ano.

CNA-MUNICIPAL DE-SAUTRL - GEARA

1

TOTAL
GERAL

1

VALOR
UNITÁRIO

R$

219,700

VALOR TOTAL

R$

219,70

R'ç
I

e
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Praça São Francisco, S/N
CEP 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
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3

Flanelógrafo:
flanelõgrafo
medindo 1,20X0,90m. Estrutura
interna em softboard (material
aglomerado a base de madeira e
cortiça) c/10 mm de espessura de
alta durabilidade. Superfície
externa em tecido tipo feltro, na
cor verde. Bordas em perfis de
alumínio com alta resistência com
15 mm de espessura. Cantos em
polipropileno boleados, na cor
cinza. Sistema de fixação através
de suportes de encaixe em
polipropileno, sem furos nos
perfis, sem parafusos ou ganchos
aparentes. Garantia mínima de 01
ano.
Flanelógrafo:
flanclógrafo
medindo 0,90x 0,60m. Estrutura
interna em softboard (material
aglomerado a base de madeira e
cortiça) c/10 mm de espessura de
alta durabilidade. Superfície
externa em tecido tipo feltro, na
cor verde. Bordas em perfis de
alumínio com alta resistência com
15 mm de espessura. Cantos em
polipropileno boleados, na cor
cinza. Sistema de fixação através
de suportes de encaixe em
polipropileno, sem furos nos
perfis, sem parafusos ou ganchos

— Pi-cfrt-EITURA MUNICIPAL—DE SALITRE

Unid.

Unid.

5

7

9

8

*Ir

5

10

R$

229,663

R$

2.296,63

15

39

R$

67,300

R$

2.624,70

R

çaFE,

•
L
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4
5
6

ITEM

1

-..-.....

2

aparentes. Garantia mínima de 01
ano.
Quadro branco 0,90x0,60
Quadro branco 2.00 x 1.20
Quadro branco 1,00X0,50

ESPECIFICAÇÃO

Unid.
Unid.
Unid.

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63,155-000, Salitre/Ceará
Fone- (88) 3537.1201
www.sabtre.ce.gov,br
salitre@salitre.ce.gov br

5

5
8
6
VALOR DO LOTE

4

40
7

54
15
6

LOTE VIII - VENTILADORES
FUNDO
FUNDO
FUNDO
MUNICIPAL
MUNICIPAL TOTAL
FUNDO
DE
MUNICIPAL
UNID.
DE
GERAL
GERAL
DE SAÚDE
ASSISTÉNCIA
EDUCAÇÃO
SOCIAL

Ventilador de coluna: corpo e
coluna em estrutura metálica,
medindo 2,10m de altura,
movimento oscilante e basculante,
grade protetora fixa ou removível,
Unid.
com diâmetro de 65 cm, base em
estrutura 100% metálica apoiada
pés
antiderrapantes,
sobre
controle de velocidade para 3
posições.
Ventilador de coluna: corpo e
coluna em estrutura metálica,
medindo 2,10m de altura,
movimento oscilante e basculante,
Unid.
grade protetora fixa ou removível,
com diâmetro de 40 cm, base em
estrutura 100% metálica apoiada
antiderrapantes,
sobre
pés

12

12

10

8

12

R$
R$
R$

112,833
278,667
112,833

VALOR
UNITÁRIO

6.092,98
4.180,01
677,00
16.091,02

R$
R$
R$
R$

VALOR TOTAL

5

29

R$

643,997

R$

18.675,91

15

45

R$

404,167

R$

18.187,52
.,,-„,_

00arei>
.

R 5:1 4"`11
i
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3

4

5

controle de velocidade para 3
posições.
Ventilador de parade: ventilador,
tipo parede, tensão alimentação
220 v, diâmetro 50 cm tratamento
diferenciado: tipo i - participação
exclusiva de me/epp/equiparada.
Ventilador de parade: ventilador,
tipo parede, tensão alimentação
220 v, diâmetro 60 cm tratamento
diferenciado: tipo i - participação
exclusiva de mdepp/equiparada.
Ventilador de teto - com três
velocidades funções ventilação e
exaustão luminária e baixo
consumo de energia tamanho 50
cm

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
wwvv.salitre.ce.gov.br
sehtre@salitre.ce.gov.br

Unid.

3

13

14

5

35

R$

390,993

R$

13.684,76

Unid.

6

5

11

15

37

R$

390,993

R$

14.466,74

5

15

R$

491,067

R$

7366,01

R$

72.380,93

Unid.

10
VALOR DO LOTE

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: R$ 2.825.392,43 (dois milhões e oitocentos e vinte e cinco mil e trezentos e noventa e dois reais e quarenta

e três centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Praça São Francisco. SN
CEP: 63,155-000, Salitre/Ceará
Fone (88) 3537.1201
"w salitre.ce.gov.br
salitreg,salitre.ce.gov.bc
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nu 2021.09.27.01SRP
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos materiais objeto da presente
licitação, Pregão, na Forma Eletrônica nu
acatando todas as estipulações
consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCARIA:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA,
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICíPIO
DE SALITRE/CE.

8

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ

29

FUNDO MUNICI PAL DE
EDUCAÇÃO

Unid.

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚD E

FUNDO GERA L

Unid.

TOTAL
GERAL

v,

2

Armário - armário em
mdf, 18mm, medindo
1,60m de altura, 80cm
de largura e 50cm de
profundidade, com 2
portas e 4 repartições
aço,
Armário
de
fechamento por chave,
espessura: chapa 26

UNID.

i,

1

ESPECIFICAÇÃO

--4

ITEM

FUNDO MUNIC IPAL DE
ASSISTÉN CIASOCIAL

LOTE I- MOVEIS E ACESSORIOS

31

3

54

MARCA

VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAL

\\.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Praça São Francisco. S/N
CEP: 63.155-000, SalitrelCead
Fone: (88) 3537 1201
www.salirre.ce.gov.br
salib-e©salitre.ce gov.br
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3

4

5

6

7

8
9
10

11

(0,40mm), portas com
reforço
interno,
medidas: altura 2 m,
companha 6 prateleiras
na cor cinza.
Armário de cozinha
com três gavetas e seis Unid.
portas.
Arquivo de aço arquivo de aço com 4
gavetas
(quatro)
dotadas de suporte
para pastas suspensas e
compressores. Móvel Unid.
com
porta-etiquetas
estampados, fechadura
tipo multiponto e
puxadores
em
polipropileno injetado.
Biró c/03 gavetas: mesa
reta com 3 gavetas e
Medidas Unid.
chaves.
mínimas:
1,20xo,60xo,70(m)
Biró c/02 gavetas: mesa
reta com 2 gavetas e
Unid.
chaves.
Medidas
mínimas: 1,70 X 1,50M
cadeira - material
confeccionado
aço/ferro
pintado,
rodízio não possui,
braço não possui, Unid
regulagem de altura
possui,
não
assento/encosto
polipropileno
Cadeira de escritório
premium - ergonômica Unid.
presidencial
Cadeira de plastico
Unid
com braço
Cadeira de plastico sem
Unid
braço
Cadeira
giratória
secretária sem braços:
em
confeccionada
espuma injetada de alta
33 densidade e madeira
Unid.
compensada,
regulagem da altura do
assento
suave,
mecanismo 8 uno
giratório
com

4

1

12

3

8

3

15

8

16

25

8

37

8

86

60

60

4

4

8

280

80

360

173

370

200

743

9

40

1

90
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12

13

14

15

16

acabamento na cor
preta, sem apoio para
braços, revestida em
tecido na cor azul.
Cadeira secretária fixa
sem
braços:
confeccionada
em
espuma injetada de alta
34 densidade e madeira Unid.
compensada, sem apoio
para braços, revestda
em tecido na cor 10 uno
azul.
Cadeira giratória com braços reguláveis,
assento e encosto
executivo com espuma
injetada revestida em
base
tecido,
U NID
ergonómica
com
regulagem de altura a
gás e regulagens de
inclinação e altura do
encosto, modelo back
system II.
Conjunto de mesa
quadrada
com
4
.
Unid.
cadeiras - infantil em
formica
COM
CONJUNTO
MESA - TUBULAR C/
CADEIRAS,
CONFECCIONADA
EM AÇO TUBULAR E
COM PINTURA NA
COR BRANCA EM
EPÓXI
COM
ACABAMENTO EM
ALTO BRILHO, A Unid
MESA POSSUI O
TAMPO
EM
GRANITO;
AS
CADEIRAS POSSUEM
ASSENTO
ESTOFADO NA COR
PRETA, DIMENSÕES:
ALTURA: 77 CM ,
LARGURA DE 90CM
Gaveteiro em mdf
sendo com trës gavetas
pasta
uma
para
Und
duas
e
suspensa
normais
medindo:
40
cm,
largura

24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CEARÁ

20

10

12

7

51

5

15

3

15

6

6

4

6

3

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Praça São Franasco. Sfr\I
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18

19

20

21

profundidade 48 cm e
altura 60 cm.
LONGARINA
assentokncosto
und
polipropileno; números
de assentos 03 lugares.
_
LONGARINA
assento/encosto
und
poliprop ile no; números
de assentos 02 lugares.
SOFÁ - SOFÁ, NOME
SOFÁ, DESCRIÇÃO
CONFORME
O
EDITAL: SOFÁ, Tipo:
02 e 03 lugares;
Material: estrutura em
madeira vermelha ou
natural, seca em estufa,
com percinta elástica,
espuma
com
poliuretano injetada, e
uma camada de espuma
soft D-28 para assento e
D-20 para encosto,
revestida em crepe,
vinil
ou
courvin,
UND
poliéster; Apoia braços
estruturais iniciados a
partir do assento;
Assento e encosto
fixos, bipartidos; Pés
em PVC ou alumínio ou
madeira; Cor a ser
definida pelo órgão;
Peso suportado: 100 kg;
Assento
Dimensões
(LxPxA): 1110 x 575 x
Dimensões
145mm;
Encosto (LxA): 1120 x
Dimensões
470mm;
Totais
(LxPxA):
1320x830x800mm.
LONGARINA
3
UNID
LUGARES
ESTO FADA
Mesa para reunião
circular, tampo com
formato circular, em
madeira mdf (painéis
de partículas de média Unid.
com
densidade)
espessura mínima de
25mm, revestimento
laminado
em

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAL! rRE - CEARÁ

48

48

38

38

1

1

4

6

10

2

3

5
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22

23

24

melaminic o de alta
resistência,
texturizado, com no
mínimo 0,3mm de
espessura na parte
superior e inferior do
tampo, na formando
uma
peça
-única;
revestimento
em
laminado melamínico
de alta resistência,
texturizado, com no
mínimo 0,3mm de
espessura na parte
superior e inferior do
tampo, na cor a definir;
bordas retas, em todo
seu perímetro, com
perfil de acabamento
em fita de poliestireno
com
seniirrígido,
3,0mm de espessura no
mínimo (na mesma cor
do tampo) medidas
aproximadas:
altura
diãmetro
740mm,
1.200mm.
PARA
MESAS
ESCRITORIO EM L:
MDF 1,60X1,20m, 3
gavetas com chave
mesas para escritorio
em L-MDF 1,50x1,20m
3 gavetas com chave
Ótima qualidade mesas:
1,60x1,20x0,75m lxp.a,
3 gavetas com chave
Mesa
plástica:
quadrada, branca, para
4 lugares, empilhavel,
estrutura 100% em 39
com
p ollprop ile no,
anti-uv.
tratamento
Monobloco com 4 pés.
Altura(725mm), 10 uno
c ornpri me nto (720mm) ,
largura(720mm).
Estrutura interna na
cor branca. De acordo
com as normas do
inmetro. Garantia de 12
meses.
Mesas de plástico
redonda

Unid.

2

Unid.

18

Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ
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12

78

40

7
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26

27

28

29

30

Praça São Francisco: SIN
CEP: 63.155-000, SalitreiCeara
Fone. (88) 3537.1201
www salitre c.e.gov hr
santre@saliÉre.ce.gov.br

Prateleiras p/ arquivos:
arquivo
escritório,
nome
arquivo
,
escritório
características
adicionais:
arquivo
escritório,
material
10
chapa de aço 22, Unid
quantidade gavetas 4
un, cor cinza prata,
características
adicionais
armação
suspensa,
pasta
carro
fechadura
telescópio.
Carteira escolar kutz
poli propileno
em
adulta na cor azul base
450
50
Unid.
na cor preta no tubo 20
x 20. Solda mig,
garantia de 01 ano.
de
aço
Armário
roupeiro com 16 portas:
20
dispostos em 4 colunas Unid.
e 4 portas em cada
coluna.
Carteira escolar em unid.
400
formic a adulta
professor
Conjunto
composto de 1 (uma)
mesa e 1 (uma) cadeira:
mesa individual com
em
mdp
tampo
revestido de laminada
melamínico de alta
pressão, montado sobre
estrutura tubular de
80
Cjt
aço. Cadeira individual
com
empilhável
assento e encosto em
po lipropile n o injetado,
sobre
montado
estrutura tubular de
aço. Mesa - tampo em
aglomerada
madeira
com
53
(mdp),
espessura de 18 mm.
Estante de aço com 6
prateleiras removíveis e
ajustáveis com dupla
21
Unid.
sentido
dobra
no
longitudinal, formando
05 vãos.
VALOR TOTAL DO LOTE: R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ

10

500

20

400

80

21

COMSSÃO.
-- DE LICIDa(M
FOIEA

Lta
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CEP: 63.15S-000, SartreiCeara
Fone: (88) 3537.1201
www salne.ce.guv br
salitre(Elsalitre,,ce.gov.br

Salitre
MUDAR PARA AVANÇAR

00%

Larl
•

4

ni

2
3
4
5
6

Central de ar 12.000
btu/s
Central de ar 18.000
btu/s
Central de ar 9.000 btus
Central de ar 7.000 btus
Climatizador de ar com
3 velocidades
de
Clima tizador
Ambiente 45L 210W

TOTAL
GERAL

Unid.

7

2

9

Unid.

4

4

8

UNID.

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

1

ESPECIFICAÇÃO

FUNDO GERAL.

ITEM

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOTE II - CENTRAL DE AR.

Unid.
Unid.

1
7

7
8

20
12

4
10

32
37

unid

6

10

15

7

38

UNID

7

9

12

7

35

VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAL

MARCA

_.

VALOR TOTAL DO LOTE: R$
LOTE III - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA
wi
A —I
d
d
e..L)
o
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

U ..(1.3
..,
:, 2

ã

14
A
d
o.,

e

C.) W
Z IZ

I) OQ
i.j m 2 "cf3I
z

ir=1

Z `.' '
U .<
w

1.r.

z

i.z.,

...

w
A
w C
C.1 Z.5
Z <
çj

22
e
Z
U
w

TOTAL
GERAL

MARCA

VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAII.

1.14

_
1

2

3
4

Computador completo
(intel core 4gb 120 gb
windows 10 monitor
led 19,5")
Computador completo
(intel core i3 4gb 1 tb
windows 10 monitor
led 19,5")
Computador completo
(intel core i5 4gb 1 tb
windows 10 • monitor
led 19,5")
Computador completo
(intel core i7 16gb 1 tb

unia

8

3

11
1-

unid.

Unid.
unia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE -

CEARA

8

5

3

1

25

3

16

1

29

1

Y
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5

6

7

windows 10 + monitor
kd 19,5")
Adaptador de tomada
Estabilizador
de
tensão: estabilizador,
de tensão, potência
nominal mínima 1000
va, tensão de entrada
bivolt (127 e 220 volts),
Com as seguintes
características: - tensão
de salda 115 volts.
cpu
Fontes
p1
computador: fonte de
atx
alimentação
descrição: fonte de
atxl2v,
alimentação,
500w de potência,
entrada bi-volt (seleção
manual), ventoinha de
12cm com controle
de
automático
velocidade, duas linhas
de +12v, atx20/24,
atxl2v (4+4 pinos), 2x
pci express (6+2 pinos),
4x sata, cabo ata( com
malha de proteção.
Especificações:
potência: 500w (reais)
padrão
cor:
preta
atxl2v v2.2 tensão:
110v/220v frequência:
50 - 60 hz temperatura
operacional: 5c'e - 502c
eficiência: > 70% (máx.)
Certificações: ce, fcc
conectores: - lx atx
20/24 pinos placa mãe lx atxl2v 4+4 (eps)
placa mãe - lx atx 12v
placa mãe - lx pci
express 6+2p vídeo pci
e - lx adaptador pci-e
6p vídeo pci e - 3x
molex cdidvd, hd ide 4x sata hd sata - lx 4
pinos floppy (disquete)
tensões: +12v1: 18a
+12v2: 18a +5v: 30a
+3.3v: 28a -12v: 0.8a -5v:
+5vsb:
2.5a
0.8a
refrigeração - 1 x
ventoinha preta de
120mm - grill preta -

Unid.

Unid.

6

12

12

5

11

-,-

Unid

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ
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8
9

10

11

12
13
14
15

16

sistema
stnc
de
controle automático de
rotação tamanho: (c x a
x 1): 150 x 86 x 140mm
peso
aprox.
C/
embalagem:
2kg
comprimento
dos
cabos: 50cm.
Hd externo- 2 tb, usb
3.0
Hd externo portátil 1 tb
- usb 2.0
Impressora jato de tinta
velocidade de até 8
ppm; rascunho:até 16
ppm recipiente de tinta
original
Impressora
de
multifuncional
resolução da cópia
(máxima em dpi); até
1200 x 600 dpi cópias
funções
múltiplas,
principais: impressão,
cópia
digitalização,
tempo de impressão da
primeira página: 8
segundos, tecnologia de
laser
impressão:
e le tro fotográfic o.
Impressora
multifuncional epson
ecotank 13150
Máquina de xerox
kyocera ecocys fs2040
Modulo isolador apc
300 WA
Mouse opitco usb
Nobreak: nobreak de
600v a - requisitos
gerais
mínimos
exigidos: 1 - interativo
com regulação on-line;
2 - tensão nominal de
entrada: bivolt; 3 frequência de entrada:
60 hz +/- 5 hz; 4 - tipo
de conexão de entrada:
plugue nbr 14136; 5 salda: tensão nominal
de salda: 115v; 6 - fator
de potência: 50%;
eficiência em carga
total: 90,0%; 7 -

Unid.

6

6

12

Unid.

4

6

10

Unid

7

4

11

H

7

24

Unid

6

1

8

Unid.
Unid.

1

Unid.

10

5

23

5

2

8

6

6

12

Und

10

20

12

42

Unid.

3

11

8

22
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18

19
20

21

22

frequência de salda
(sincronizada com rede
elétrica) 60 hz; forma
de onda senoidal por
aproximação;
8
conexões de salda: 4
tomadas nbr 14136; 9 autonomia: carga de
120w: mínimo de 20
minutos computador
on board + monitor;
meia carga (150w):
mínimo de 11 minutos;
plena carga (300w):
mínimo de 3 minutos;
10 - bateria: bateria
selada chumbo-ácido
livre de manutenção a
prova de vazamento; 11
- tempo de recarga:
máximo de 12 horas; 12
- alarme audiovisual; 13
- proteções para a
carga; 14 garantia: 18
meses (1 ano + 6 meses
mediante cadastro); 15
suporte e atualização
no site do fabricante,
Notebook (intel core i3
4gb ltb hd led 14'
windows 10 8'' geração)
modelo
Roteador
dispositivo 2 em 1 que
combina a função de
um modero adsl e um
roteador ethernet num
único hardware.
Roteador modelo dlink dir-819 750 mbps
Switch internes
Teclado
para
computador: teclado
padrão usb com 107
teclas, conexão usb 2.0,
layout abnt 2. Cor:
preto. Garantia de 1 ano
a partir da data de
entrega.
portátil,
Scanner
duplex,
colorido,
display touch, wi-fi ads-1700w do papel:
51.8 até 128 g/m2,
velocidade
de

2

Unid.

12

Und

5

Unid

6

Unid.

3

Unid

10

Und

PREFEITURA MUNICIPAL. DE SALITRE • CEARA

3

17

5

12

18
3

20

12

42

2

2

4
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23

24

25

digi taliz a ç ão: sim plex:
até 25 ppm (em cores e
monocromático)
/
duplex: até 50 ipm (em
e
cores
monocromático)
Notebook (intel core
dual core 500 hd led 15"
windows 10)
Notebook (selero dual
core, 04 gb memoria,
tela de 11.6, windows 10
de
64
gb
pro,
armazenamento)
Tablet com 16gb tela de
"

----....---

Unid.

11

10

10

12

43

Unid.

8

5

10

11

34

Unid.

50

40

40

120

250

VALOR TOTAL DO LOTE: R$
1

UNID.

1

Cafeteira elétrica
Bebedouro de coluna:
com água gelada e
natural, gabinete em
aço inox, tampa base,
pingadeira, base da
pingadeira e separador
de água em plástico
resistente, conexões
hidráulicas internas
Duas
a tóxic as.
torneiras em plástico
abs. Termostato fixo
externo para ajuste de
temperatura entre 4a c
e 19 c, bandeja de
água, suporta galões de
até 20 litros, voltagem
220 volts.
Fogão — 6 bocas,
acendedor automático.
Fogão de 4 (qualro)
tipo
bo cas:

Unid

2

3
4

Unid.

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ

9

2

1
1

3

TOTAL
GERAL

1

1

Unid.
Und.
i

FUNDOM UNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE

ITEM

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÉNCIA SOCIAL
FUND OGERAL

LOTE IV - ELETROPORTATEIS E ELETRODOMESTICO

11

5

17

3

4

3

18

MARCA

VALO
VALOR
UNITÁRIO TOTA

PREFEITURA PAUNIC4PA1 DE

Praça São Francisco, SíN
CEP: 62.155-000, SalitreiCeará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre ce.gov br
salitre(ãsalitre.ce.gav.br

Salitre
MUDAR PARA AVANÇAR

5

6

7

8

9

convencional
doméstico, com corpo
acabamento
em
esmaltado e mesa em
inox, na cor branca,
alimentação a gás, com
acendimento
automático,
forno
au tolim pante , vidro
duplo na porta, luz
interna,
prateleiras
de slizantes , proteção
traseira.
Fogão industrial 04
bocas com/forno
Fogão industrial 06
bocas: alimentação a
gás, baixa pressão com
02
com
forno,
queimadores duplos e
queimadores
4
simples.
Freezer horizontal 400
freezer
litros
horizontal, capacidade
mi nima 400 litros,
gabinete externo em
aço, com tratamento
cor
and-corrosivo,
branca,
pés
com
rodízios e trava de
segurança, isolamento
térmico em espuma de
poliu re rano injetado,
provido de 2 tampas
com
balanceadas,
puxadores e chave de
segurança. Medidas
aproximadas
de
x
91,5(altura)
130cm(largura) x 76,3
(profundidade),
cm
voltagem de 220 volts.
Liquidificador 2,71ts
900w com filtro 4
velocidades
Geladeira domestica
porta
de
01
(características
mínimas)
com as
seguintes
cor:
características:
voltagem:
branco;
220v; consumo de
energia: 35.5 kwh/més;

Unid.

4

1

1

1

Unid.

2

2

Unid.

I

Unid,

Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ

1

1

5

5

3

4

8

1

5

3

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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10

11

classificação
energética:
a;
capacidade
bruta:
mínimo
de
3001;
capacidade
de
armazenamento
do
freezer mínimo de 351;
capacidade
total:
mínimo
de
3001;
controle
de
temperatura:
localizado no painel;
frontal; frost free no
congelador; gavetão de
legumes transparente:
espaço; ideal para
verduras, frutas e
legumes; resfriamento
extra: mantém os
alimentos congelados,
liberando espaço no
congelador.
Geladeira domestica
de
01 porta
(características
mínimas)
com as
seguintes
cor:
características:
voltagem:
branco;
220v; consumo de
energia: 35.5 kwh/tnés;
classificação
a;
energética:
bruta:
capacidade
mí ni mo
de
3001;
controle
de
temperatura:
localizado no painel;
frontal; frost free no
congelador; gavetão de
legumes transparente:
espaço; ideal para
verduras, frutas e
legumes; resfriamento
extra: mantém os
alimentos congelados,
liberando espaço no
congelador.
Microondas 27 lts,
aparelho possui trava
de segurança com tecla
que permite travar o
acionamento
do
aparelho, Função Tira

----- ......--

Unid.

7

7

8

12

34

Unid.

6

5

8

12

31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
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12

13

14

15

16

Odor que minimiza
odores internas.
frigobar de 931ts com
uma porta na cor
branca
e
liquidificador
triturador industrial capacidade da jarra de
10 litros com 5
velocidades com botão
e
pulsar
de
do
armazenamento
cabo integrado, altura
755 mm, peso 9kg
LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL
DE
ALTA ROTAÇÃO Material em aço inox Gabinete em aça inox
escovado -Corpo e
copo em inox Capacidade para 2
litros -Copo resistente
a altas temperaturas Copo monobloco, sem
solda em aço inox Sistema de segurança
pês anti-deslizante Conjunto
mancal/hélice em aço
inox liga especial Acoplamento
com
auto
de
sistema
para
compensação
-Voltagem
encaixe
220v -Potência 900w
FRITADEIRA
ELÉTRICA DE 01
CUBA - Material:
alças em material
termo isolante, cuba e
corpo em aço inox e
e
aramado
cesto
removível
Capacidade: 05 litros
de óleo -Material: h=
-Tensão: 220V -Altura:
mm
280.00
Termostato ajustável Indicador luminoso Pés de borracha
Batedeira - tijela de
41ts preta, batedouros
em aço inox com 4

1

unid

Unid.

3

5

8

1

11

27

unid

16

16

U NID

I

1

Unid.

PREFE ITURA MUNICIPAL DE SALITRE DEARR

3

8

10

21
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velocidades e função
de pulsar
VALOR TOTAL DO LOTE: R$

1

2

3
4

Kit duas caixas ativas:
15 ksr pra usb
bluetooth + tripe + bag
- 2 (dois) caixa ativa
k800 + bag acolchoado
+ 2 (dois) controle
remoto + 2 (dois) tripe
ksr + woofer 15". 300z
+ bobina 1.5" + twetter
títanio
25mm,
+
resposta de frequência
+
hz-20khz
60
impedancia 4 ohms +
amplificador class-d +
entrada de microfone
p10 + entrada linha p2
e xlr + entrada de
p10
+
guitarra
equalizador de duas
bandas treble, bass +
potencia rins 500w +
potencia pico 800w +
potencia pmpo 2000w
+ consumo 150w +
mp3, icd, controle
remoto, bluetooth®,
ushisd + tensão 110220v 50/60hz.
Kit gravação composto
de
computador,
câmera, tripé e caixa de
som
Tela de projeção com
tripé 100 poi - retrátil telão 2,00x1,50
Telefone sem fio:
telefone sem fio, mais 3

UNID.

.
Urud.

F U NDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

FUNDO GERAL
FUNDO MUNI CIPAL DE
SA ÚDE

ITEM

FUNDOM UNICIPAL DE
ASSISTÉNCIASOC[AL

LOTE V - AUDIO VISUAL

1
TOTAL
VALOR
VALOR
MARCA
GERAL
UNITÁRIO TOTAL
i
I
I
I

1

1

Kit

2

2

Unid

2

2

1

7

Unid.

PREFEITURA ItALINICIPAL DE SALITRE - CEARA

6

PREFEITURA MUNICIPAL D€
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_

5

é

ramais sem fio dect.
Especificações:
tecnologia dect 6.0;
identificação
de
chamadas dtmf e fsk;
discagem rápida para
10 números; som de
teclado; data, hora e
despertador; 05 opções
de volume de toque;
atendimento
programável;
indicador de carga de
bateria (ícone no
display); tempo de
duração da chamada;
tom/pulso;
comunicação interna,
e
transferência
entre
conferência
ramais (somente entre
fones); led no fone.
de
Conteúdo
embalagem: 01 telefone
sem fio (base); 03
fio
sem
ramais
(mo nofones );
04
fontes. Observações: 1 distância fora da base em
locais
50m
fechados e 300m em
locais abertos; 2 duração da bateria com
o fone fora da base 10h em uso e 100h em
stand by; 3 - secretária
eletrônica
de
transferência
chamada; 4 - idioma do
menu: português; 5voltagem: bivolt; 6 garantia do fornecedor:
12
meses;
7
pela
homologado
anatei.
Tv 32" led hdmi
Aparelho
para
projeção (datashow) performance
de
imagem: 3.300 lurnens,
brilho
para
alto
realizar apresentações
incríveis conectividade
múltipla:
com
entradas hdmi e vga,

Unia

1

Unid.

3

PREFEITURA MLINICIPAt DE SALITRE - CEARÁ

15

16

3

\/
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7

8
9

conectividade
multiplat aform a
Camara
fotografica
profissional Tipo de
produto
DSLR,
Compacto,
Zoom
Óptico 3x, Tamanho da
tela 3', Características
especiais Live View,
de
Capacidade
armazenamento
digital
13.2gb,
resolução de vide°
1080p
microfone profissional
s/fio indivicual
mesa de som c/4 canais

unid

3

5

3

6

17

unid

2

4

2

16

24

unid
1
2
3
1
VALOR TOTAL DO LOTE: R$

7

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE

F UN DO GERAL

FUNDO M UNICIPAL DE
ASSISTÊNCIASOCIAL

LOTE VI - EQUIPAMENTOS ELETRICOS

TOTAL
MARCA
GERAL

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

1

Chave de fenda grande
de
fenda
Chave
pequena
Chave de grifo 24
Chave estrela grande
Chave estrela pequena
Estojo de chaves boca e
anel 13 a 32
Extensão com 5 metros
para três tomadas
Extensão de 10m
Extensão de 20m
Talha de 1 tonelada
Transformador
de
energia - 1101220
Trena 5 m
Trena 50 m
Trena laser bosch glm
50 c professional

Unid

1

1

Unid

1

1

Unid
Unid
Unid

2
1
1

2
1
1

Unid

1

1

Und

4

Unid.
Unid.
Unid.

5
5
1

5
5
1

Unid.

2

2

Unid
Unid

3
2

3
2

Unid

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3

VALOR TOTAL DO LOTE: R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

I
i
I

7

I(

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salitre
MUDAR PARA AVANÇAR

Praça São Francisco. SN
CEP: 63.155-000, Salitre; Ceará
Fone. (88) 3537 1201
www.salitte.ce.gov br
saliue@salitre.ce.gov.br

1

2

Flanelógrafo:
flanelógrafo medindo
1,00 x 1,50 in. Estrutura
interna em softboard
(material aglomerado a
base de madeira e
cortiça) c/10 mm de
espessura de alta
durabilidade.
Superfície externa em
tecido tipo feltro, na
cor verde. Bordas em
perfis de alumínio com
alta resisténcia com 15
mm de espessura.
Cantos
em
polipropileno
boleados, na cor cinza.
Sistema de fixação
através de suportes de
encaixe
em
polipropileno,
sem
furos nos perfis, sem
parafusos ou ganchos
Garantia
aparentes.
mínima de 01 ano.
Flanelógrafo:
flanelógrafo medindo
1,20X0,90m. Estrutura
interna em softboard
(material aglomerado a
base de madeira e
cortiça) c/10 nun de
espessura de alta
durabilidade.
Superfície externa em
tecido tipo feltro, na
cor verde. Bordas em
perfis de alumínio com
alta resisténcia com 15
, mm de espessura.

Unid.

1

Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ

FUNDOMU NICIPAL DE
EDUCAÇÃO

UNID.

FUNDOMUNICIPAL DE
SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO

FUNDOGERAL

ITEM

FUNDO MUNICI PAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOTE VII - FLANELOGRAFO E QUADRO

TOTAL
MARCA
GERAL

I

5

5

10

\(f

VALOR
VALOg.
UNITÁRIO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

' *..

Praça São Franci sco. SiN
CEP. 63 155-000, Salitre/Ceara
Fone: {88) 3537.1201
www.salitre.ce.gov br
sahtre@salilre.ce.gov.br

Salitre
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3

4
5
6

em
Cantos
polipropileno
boleados, na cor cinza.
Sistema de fixação
através de suportes de
em
encaixe
polipropileno,
sem
furos nos perfis, sem
parafusos ou ganchos
aparentes. Garantia
mínima de 01 ano.
Flanelógrafo:
fLanelágrafo medindo
0,90x 0,60m. Estrutura
interna em softboard
(material aglomerado a
base de madeira e
cortiça) c/10 mm de
espessura de alta
durabilidade.
Superfície externa em
tecido tipo feltro, na
cor verde. Bordas em
perfis de alumínio com
alta resistência com 15
mm de espessura.
Cantos
em
polipropileno
boleados, na cor cinza.
Sistema de fixação
através de suportes de
encaixe
em
polipropileno,
sem
furos nos perfis, sem
parafusos ou ganchos
aparentes. Garantia
mínima de 01 ano.
Quadro
branco
0,90x0,60
Quadro branco 2.00 x
1.20
branco
Quadro
1,00X0,50

Unid.

U nid

.

7

9

8

5

5

4

Umd.

8

Unid,

6

.

15

39

40

54

7

15

VALOR TOTAL DO LOTE: R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE- SALITRE - CEARÁ

6

_
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PREFtrrUNA MUNICIPAL DE
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i

2

3

4

Ventilador de coluna:
corpo e coluna em
metálica,
estrutura
medindo 2,10m de
movimento
altura,
oscilante e basculante,
grade protetora fixa ou
com
removível,
diâmetro de 65 cm, base
em estrutura 100%
metálica apoiada sobre
pés
antiderrapantes,
controle de velocidade
para 3 posições.
_
Ventilador de coluna:
corpo e coluna em
estrutura
metálica,
medindo 2,10m de
movimento
altura,
oscilante e basculante,
grade protetora fixa ou
removível,
com
diâmetro de 40 cm, base
em estrutura 100%
metálica apoiada sobre
pés
antiderrapantes,
controle de velocidade
para 3 posições.
Ventilador de parade:
ventilador, tipo parede,
tensão alimentação 220
v, diâmetro 50 cm
tratamento
diferenciado: tipo i participação exclusiva
de me/epp/equiparada.
Ventilador de parade:
ventilador, tipo parede,
tensão alimentação 220
v, diâmetro 60 cm
tratamento
diferenciado: tipo 1 -

UN ID.

Unid.

12

12

FUN DO MU NIC IPAL DE
SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO

FUNDO GERAL

ITEM

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOTE VIII - VENTILADORES
i
ua

,

-À.<

RI O

C.)
" P.S

Z<
U
Cn
O I.LJ
in
Z
❑
i-L.

5

TOTAL
MARCA
GERAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAÉ

29

1

Unid.

10

8

12

15

45

.

Unid.

3

13

14

5

35

U nid.

6

5

11

15

37
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5

participação exclusiva
de me/eppiequ ip arada,
Ventilador de teto com très velocidades
funções ventilação e
exaustão luminária e
baixo consumo de
energia tamanho 50 cm

Unid.

Praça São Francisco. S/N
CEP: 63,155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537 1201
www.salitre.ce.gov.br
saiitre©salitre.ce.gov.br

10

5

15

VALOR TOTAL DO LOTE R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo I, deste Edital.
Obs.: No preço cotado jã estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer
que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Praça São Francisco, SiN
CEP• 61155-000, SafitrelCeará
Fone (88) 3537 1201
www ssãfitre.ce.gov br
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ANEXO 111
MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

IMO 1° Modelo de Declaração:

DECLARAÇÃO
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de
Salitre, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei ri° 9.854, de
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
(UF),

de

de 2021.

DECLARANTE

41,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Praça São Francisco S'N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
r2one: (88) 35'37.1201
'a" sahne.ce.gov br
salin'e(R)salilre.ce.gov.br

SaLitre
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

III.II.) 2° Modelo de Declaração:

DECLARAÇÃO
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatôrio, junto ao Município de
Salitre, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato
superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame
licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, nos termos do art. 32, 52Q, da Lei n.Q 8.666/93.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
(UF),

de

de 2021.
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

III.III.) 3° Modelo de Declaração:

DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
, por intermédio de seu
(Nome/Razão Social), inscrita no CNP] n°
, portado(a) da
representante legal, o(a) Sr(a)
e CPF n°
, DECLARA, sob
Carteira de Identidade n°
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa
de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei Complementar n°123/06.
(UF),

de

(Representante Legal)
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

III.IV.) 4° Modelo de Procuração:

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE <NOME DA EMPRESA, CN13.1 e ENDEREÇO> neste ato representada
por seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificação
(nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF).
OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado
civil, profissão, RG, CPF e endereço.
PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para
representá-lo junto ao Município de Salitre, Estado do Ceará, relativo ao pregão
, podendo o mesmo, assinar propostas, atas,
promovido através do Edital riQ
entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de
proposta de preços e documentos de habilitação, assinar toda a documentação necessária,
como também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel
cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do
artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo
outorgado.

(UF),

de

de

OUTORGANTE
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.09.27.01SRP
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1\12
CONTRATO N°
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SALITRE,
ATRAVÉS DO FUNDO
E
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA.

O MUNICÍPIO DE SALITRE, pessoa jurídica de direito público, através do
,a
, com sede na
, CNPJ n°
Fundo
seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo (a) seu
, CNPJ ri°
e
Ordenadora(a) de Despesas, Sr(a).
, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
situado na
e do
, (qualificação), portador da Carteira de Identidade de n°
, resolvem firmar o presente contrato, em conformidade com o
CPF n°
, do tipo
, na modalidade Pregão Eletrônico n°
Processo Licitatõrio n°
menor preço, regime de execução indireto, empreitada por preço global/lote, sob a
regência das Leis Federais ri°s 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais
legislações pertinentes, cada qual naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas
e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, em conformidade com as Leis
Federais 10.520/02 - Lei do Pregão e 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas e no Processo
, devidamente homologado pelo Ord. de Despesas do
Administrativo na.
da
Prefeitura
Municipal
de Salitre.
Fundo
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
o qual restou
?Ci
2.1. Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de
vencedora a Contratada, no(s) item(ns) especificado(s) em anexo, parte integrante do
presente instrumento.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
31 O objeto contratual tem o valor global estimado em R$
3.2. Não haverá reajuste de preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
41 O prazo contratual será até 31 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária:
. Elemento de Despesa:
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO
6.1. Para o objeto deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome do
Fundo
6.2. O pagamento será realizado mediante o fornecimento do objeto contratual, e de
conformidade com as Obrigações da Contratada e após a apresentação da respectiva
documentação fiscal;
6.3. O pagamento do produto recebido será efetuado, em até 30(trinta) dias contados da
data do recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo gestor da
contratação;
6.4. No ato do pagamento quando for o caso, a contratada deverá COMPROVAR,
mediante apresentação de TODAS as certidões pertinentes a sua Regularidade Fiscal e
Trabalhista;
6.5. É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não
estiver de acordo com as especificações deste instrumento;
6.6. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as solicitações requisitadas pela
Secretaria responsável, devendo os mesmos ser entregues na sede desta, ou onde for
mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de
solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas
com a entrega de responsabilidade da licitante vencedora.
6.6.1. Prazo de entrega dos materiais não superior a 05 (cinco) dias, a contar da solicitação
emitida pelo responsável,
6.7. Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser
devidamente comprovado, por meio de planilha analítica e documentação hábil.
, nos prazos e na forma
6.8. Os materiais serão atestados e pagos, pelo Fundo
estabelecidos no Contrato.
6.9. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designado pelo Ordenador de
Despesas do Fundo
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6.10. Dos Recebimentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a
especificação e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do edital;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos;
6.11. Caso o(s) objeto(s) sejam considerados insatisfatórios, será lavrado termo de recusa,
no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo
máximo abaixo fixado:
a) se disser respeito à especificação, rejeita-lo no todo, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) Na hipótese de substituição, a empresa Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Prefeitura, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
hl) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1. Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos
artigos 86 e 88 da Lei nº 8.666/93 e suas demais alterações;
7.2. A licitante contratada pelo município de Salitre para a entrega do objeto, no caso de
inadimplemento, ficará sujeita as seguintes sanções:
7.2.1. Advertência;
1 - advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.2 8.666/93, poderá ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do objeto da
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
7.2.2. Multas necessárias, conforme segue:
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a
ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso e/ou
interrupção na entrega do objeto, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidência;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de ontratar com
o Município de Salitre, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base nos incisos anteriores.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da
Lei n.° 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações
posteriores.
8.2. A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento
convocatório, pela Contratada, assegurará à Contratante o direito de dá-lo por rescindido
mediante notificação entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
8.3. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados
por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado
contraditório e a ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da interessada
para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu
recebimento e, na hipótese de desistir da defesa, interpor recurso hierárquico no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação comprovada da decisão rescisória.
8.4. É dever da Contratada reconhecer os direitos da Administração em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitações
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias
ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante
estabelece a Lei no 8.666/93.
9.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual.
9.3. Providenciar os pagamentos à Contratada, à vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Entregar o objeto contratual em conformidade com as condições e prazos
estabelecidos na proposta.
10.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
10.3. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados u prepostos
envolvidos na execução do contrato.
10.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supress es até 25%
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(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
11.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatôrio n°
, Pregão Eletrônico n°
, que lhe deu causa, para cuja execução exigirse-á a rigorosa obediência ao Edital e seus anexos, ao Decreto 3.555/00, Lei Federal
10.520/02 e a Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores e a proposta de preços da
Contratada, parte integrante do presente instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salitre - CE, para conhecimento das questões
relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios
administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro - estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, perante 02 (duas)
testemunhas maiores, capazes, que também o subscrevem.
Salitre,

de

de

CONTRATADO (A)

Ord. de Desp. do Fundo
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
01.
CPF:
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02.
CPF:
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX12021

Pregão Eletrônico ng XX/2021
Processo Administrativo XXXX/2021
Validade: 12 (DOZE) MESES

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E
EVENTUAIS A SEREM REGISTRADOS EM ATA COM
FORÇA DE CONTRATO QUE FICARÁ DISPONlVEL
PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE
INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE
SALITRE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.

dias do mês de
do ano de dois mil e vinte, nesta Cidade,
Aos
na sala da Comissão Permanente de Licitação, o mesmo vinculado a Secretaria de
do Município de Salitre, na qualidade de Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de
e inscrito no CPF
Preços SRP, representado por seu titular, portador do R.G n°
, e as empresas qualificadas abaixo, nos termos da Lei federal n° 8.666/93,
sob n°
com as alterações introduzidas pela Lei federal n° 8.883/94, Lei Federal ri° 10.520/02,
Decreto Federal n° 7.892/13, e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar o
registro de preços, conforme decisão alcançada pelo Pregoeiro e equipe de apoio, e
HOMOLOGADA pela autoridade competente, nos autos do Processo administrativo n°
, referente ao Pregão para Registro de Preços n°
, consoante as cláusulas e
condições constantes deste instrumento.
1. DO OBJETO:
1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do
, nos termos do § 4° do artigo 15 da Lei federal n° 8.666/93, com
Pregão Eletrônico n°
objetivo de disponibilizar aos Órgãos e Entes do Município, REGISTRO DE PREÇOS
para futuras contratações a serem registrados em ata com força de contrato que ficará
das secretarias e órgãos do município de
disponível para posterior
Salitre/CE, a serem prestados em sua totalidade, conforme o objeto e a necessidade dei
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cada Órgão/Ente, sendo de obrigação das unidades interessadas a realização de pesquisa
de mercado antes da utilização dos preços registrados nesta Ata.
1.2 Registro de Preços para futura aquisição, aos órgãos e entes do Município de
Salitre/CE, conforme relacionados em anexo, sob especificações técnicas e estimativas
médias de consumo planejadas.
1.2.1 A aquisição do materiais objeto desta licitação será feito diretamente pela(s)
detentora(s), (EMPRESAS), da(s) Atas) de Registro de Preços, sem a cobrança de
encargos, aluguéis ou ônus, de qualquer natureza, conforme a disposição dos lotes,
itens e subitens e ainda indicações constantes das relações em anexo a esta Ata.
1.2.2 No prazo máximo de 3D (trinta) dias, contados da assinatura da solicitação do
fornecimento, a(s) detentora(s) se obriga(m), caso solicitadas e conforme exija a
complexidade do objeto, a realizar vistoria dos locais e/ou solicitar bens e materiais
para testes, com vista a assegurar ao contratante o efetivo cumprimento das normas
de segurança vigentes no Pais, conforme discriminação e necessidade do objeto
solicitado.
1.3 Fica facultado o registro de tantas empresas quantas forem necessárias ao
atendimento dos fornecimentos dos serviços desde que aceitem as mesmas condições
proclamadas pela melhor proposta, inclusive quanto ao preço.
1.4 Os matérias deverão ser entregues, quando solicitados, para qualquer das unidades
dos órgãos e entes aderentes do Sistema de Registro de Preços, ou para outras unidades
de órgãos ou entes que vierem a aderir durante sua vigência, nos endereços indicados
pelas unidades requisitantes, podendo admitir-se adesão, de acordo com cada caso, para
a utilização por órgãos e entes estaduais através do competente Termo de Adesão.
1.5 Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se
obriga(m) adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias para assegurar o
satisfatório fornecimento do objeto desta Ata, de forma que, em nenhuma hipótese, os
serviços das diversas unidades requisitantes sofram qualquer solução de continuidade.
2. DA SOLICITAÇÃO:
2.1 Da Solicitação: Os órgãos/entes deverão emitir Ordens de Serviço (OS), e consequente
Empenho Prévio, aos detentores da Ata, depois de consulta formulada à Sec. de
Administração, responsável pelo gerenciamento do Sistema.
2.2 Do Fornecimento: De posse do documento acima, o detentor da Ata, nos prazos
estabelecidos no Edital, iniciará o serviço.
3.GARANTIA:
3.1 A empresa que teve seu preço registrado deverá possuir autorização para o exercício
de atividade, expedida por órgão/ente municipal, estadual ou junta comercial local,
dependendo do caso.
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4. DO REGISTRO DE PREÇOS E SUA VALIDADE:

4.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços dou aquisição de bens, para
contratações futuras da Administração Pública;
4.2 A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com
as condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços,
especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições
contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas;
4.3 Órgão Gerenciador é toda órgão ou entidade da Administração Pública responsável
pela condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como,
pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços;
4.4 Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa
do procedimento licitatório para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata
de Registro de Preços;
4.5 Órgão não participante é todo Órgão ou entidade da administração pública que, não
tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta
norma, faz adesão à ata de registro de preços.
4.6 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Secretaria Municipal de Administração,
Finanças e Governo do município de Salitre/CE, através do Ordenador de Despesas do
Fundo Geral;
4.7 A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre o Município de Salitre estado do Ceará,
representado pelo Ordenador de Despesa do Fundo Geral, e a(s) Detentora(s), terá
validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste instrumento, conforme
o inciso III do § 3Q do art. 15 da Lei nu 8.666, de 1993, sem prejuízo da ressalva do inciso II
do art. 57 da Lei 8.666/93;
4.8 A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir facultando-se a realização de procedimento
especifico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições;
4.9 Este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser urili7ado por qualquer órgão
da Administração Pública Municipal, independentemente da condição de órgão
participante do presente certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo inicialmente previsto,
desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da
legislação vigente;
4.10 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quanc desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão;
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4.11 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento do material
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
4.12 O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
4.13 A contratação junto ao fornecedor registrado, após informação emitida pelo
Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Salitre/CE será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, ou outro similar;
4.14 A(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços deverá manifestar, por escrito, seu
eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias do
término da vigência desta Ata. A ausência do pronunciamento, dentro do prazo, dará
ensejo à Administração, a seu exclusivo critério, de promover nova licitação, do lote, item
e/ou subirem, descabendo à detentora o direito a qualquer recurso ou indenização.
5. PRAZOS E LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1 Retirada da OS/ Autorização de Serviço e respectiva Nota de Empenho: Até
) dias úteis, contados dos respectivos pedidos.
5.2 Para retirada de cada OS e nota de empenho ou mesmo a Carta Contrato perante a
unidade requisitante, a detentora da Ata de Registro de Preços, caso exigido por lei e a
critério da Contratante, deverá apresentar a CND e o Certificado de Regularidade do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (documentos originais), desde que transcorrido
03 (três) meses, contados da assinatura desta Ata.
5.3 Unidades Requisitantes:
5.3.1 O objeto desta licitação poderá ser requisitado pelas Unidades Municipais,
inclusive entidades da Administração Indireta interessadas, durante a sua vigência,
desde que com a devida anuência da (s) detentora(s).
6. ÓRGÃOS E ENTES ADERENTES:
6.1 Todos os órgãos/entes da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, que
, relação
emitiram solicitação para consolidar o objeto da ARP referente ao SRP
esta que passa a integrar este instrumento, como se aqui estivesse transcrito.
7. PENALIDADES
des adiante
7.1 Pelo descumprimento do ajuste, a detentora sujeitar-se-á às pena
especificadas, que só deixarão de ser aplicadas nos casos previstos expressamente na
comprovação, pela detentora, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Wo• Salitre
MUDAR PARA AVANÇAR

Praça Sào Francisco, SIN
CEP: 63.155-000. Salitre/Ceará
Fone. (88) 3537 1201
www.salitre.ce gov br
salitregsalitre.ce..gov.br

do cumprimento contratual; ou manifestação da unidade requisitante informando que o
ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração:
7.1.1 A recusa em assinar a ata de registro de preços dentro do prazo estabelecido
neste edital ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do
Estado do Ceará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7Q da Lei 10.520/02, c.c. práticas que contrariem
disposições do Decreto 7.892/13;
7.1.2 Multa por dia de atraso para os consertos, substituições ou ainda para
instalação de equipamentos será de 5% (cinco por cento), calculados sobre o valor
descrito na Ordem de Fornecimento;
7.2 Multa pela recusa da detentora em retirar a OS ou nota de empenho ou retirá-las fora
do prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado: 10% (dez por cento)
sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão
temporária do direito de licitar e contratar com a AP, pelo prazo mínimo de 90 (noventa)
dias, a critério da Administração.
7.2.1 Incidirá na pena de 1,0 % (um por cento) se o impedimento á retirada da nota
de empenho ou à assinatura do contrato for motivado pela não apresentação de
TODAS as certidões pertinentes a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista.
7.3 Multa por atraso: 1,0% (um por cento) por dia para a (s) entrega(s) programada(s),
não superior a 20% (vinte por cento), a qual incidirá sobre o valor da quantidade que
deveria(am) ser(em) entregue(s).
7.4 Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor da nota
de empenho.
7.5 Multa por problemas técnicos: 20% (vinte por cento) sobre o valor do(s) material(s)
entregue(s) com problemas técnicos, mais multa de 1% (um por cento) ao dia, se o
equipamento com problemas técnicos não for substituído em 05 (cinco) dias úteis,
contados da data em que a Administração tiver comunicado a irregularidade à empresa.
7.6 Multa de 10% (dez por cento) por descumprimento de quaisquer das obrigações
decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens anteriores, a qual incidirá
sobre o valor da nota de empenho.
7.7 O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação
da empresa apenada, a critério da Administração e sendo possível, o valor devido será
descontado da importância que a empresa tenha a receber da AP. Não havendo
pagamento, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando a deve o a processo
executivo.
7.8 Demais sanções previstas no Capítulo IV da Lei federal n° 8666/93, co as alterações
introduzidas pela Lei federal riQ 8.883/94 e legislação correlata.
•
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7.8.1 As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais,
quando cabíveis.
7.9 A Secretaria de Administração do Município de Salitre, na condição de órgão gestor
do Sistema de Registro de Preços, a aplicação das penalidades previstas na respectiva Ata
e, quando não aplicadas no prazo de 30 (trinta) dias pela unidade Administrativa, deverá
a unidade requisitante informar textualmente se a infração ocorreu por força maior, por
culpa da detentora ou por fato imputável à Administração.
7.9.1 Das decisões de aplicação das penalidades, caberá recurso nos termos do inciso
XVII do art. 4Q da Lei 10.520/02 ck art. 109 da Lei federal n° 8666/93, observados os
prazos fixados no primeiro diploma;
7.9.2 Os recursos devem ser dirigidos a maior autoridade da unidade que praticou
o ato recorrido, protocolizados, nos dias úteis, no horário de expediente normal da
repartição.
OBSERVAÇÃO: Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile,
correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto
em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.
B. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONFORME PREÇOS
REGISTRADOS NA ATA:
8.1 O objeto da Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante,
provisoriamente, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, da Lei tiQ 8666/93, com as
alterações introduzidas pela Lei federal ng 8.883/94 e demais normas pertinentes,
dependendo da necessidade e complexidade do objeto.
8.2 Os materiais objeto da Ata de Registro de Preços deverão ser prestados na unidade
requisitante ou local por ela designado, conforme discriminado na OS ou mesmo no
histórico da Nota de Empenho, acompanhado da fatura ou nota fiscal.
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
9.1 O pagamento será realizado mediante o fornecimento do objeto contratual, e de
conformidade com as Obrigações da Contratada e após a apresentação da respectiva
documentação fiscal;
9.2 O pagamento do produto recebido será efetuado, em até 30(trinta) dias contados da
data do recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada elo gestor da
contratação;
MPROVAR,
9.3 No ato do pagamento quando for o caso, a contratada deverá
mediante apresentação de TODAS as certidões pertinentes a sua Regularidade Fiscal e
Trabalhista;
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9.4 É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não
estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
10.READEQUAÇÃO DE PREÇOS:
10.1 Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços (12 meses), os preços não
serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de revisão ou readequação dos
preços vigentes conforme previsão editalícia e na lei federal 8.666/93.
10.2 Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis
com os preços de mercado. Independente de provocação da Sec. De Administração, no
caso de redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a(s) detentora(s)
obriga (m)-se a comunicar à Sec. De Administração, o novo preço que substituirá o então
registrado, podendo esta agir de oficio.
10.2.1 Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de
mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que
tinha recebido indevidamente.
10.3 O acompanhamento dos preços pela Sec. de Administração, não desobriga as
unidades requisitantes de efetivarem pesquisa de mercado previamente à efetiva
contratação.
11.RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
11.1 O fornecedor deverá ter seu registro cancelado quando:
a) o fornecedor que descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não
comparecer para retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir seu preço
registrado, quando este tornar-se superior aqueles praticados no mercado; tiver presentes
razões de interesse público e der causa a rescisão administrativa por qualquer dos
motivos previstos no art. 78, da Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 29 do Decreto Estadual
11.319/2004;
b) caberá a Diretoria de Licitações e Contratos Administrativos - Sec. De Administração,
em despacho fundamentado da autoridade competente, cancelar o registro, quando nas
hipóteses supracitadas, assegurando aos fornecedores o contraditório e a ampla defesa,
conforme previsto no 41' do art. 29 do Decreto Estadual 11.319/2004;
11.2 Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
11.1.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
11.1.2 a detentora não formalizar contrato decorrente do Registro de reços ou não
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não
aceitar sua justificativa.
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11.1.3 a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do
Registro de Preços;
11.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato (OS ou
NE);
11.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado e a detentora não aceitar sua redução;
11.1.6 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela
Administração;
11.1.7 Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições
de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
OBSERVAÇÃO: a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos
previstos no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de
preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a
comunicação será feita por publicação no DOE/CE, pelo menos por uma vez,
considerando-se cancelado o preço registrado dez dias após a publicação.
11.2 Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das
sanções cabíveis.
11.2.1 A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas na cláusula 7, caso não aceitas as razões do
pedido.
11.2.2 A rescisão ou suspensão dos fornecimentos dos serviços com fundamento no
artigo 78, inciso XV (por fato da contratante), da Lei tig 8666/93 deverá ser
notificada expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
11.3 A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes
classificadas, para assumirem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços,
desde que concordem com o fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s)
detentora (s).
12. AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DA ATA EMISSÃO
DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO:
12.1 A execução do objeto da presente ata, serã autorizada pelo Ordenad r de Despesas
da Secretaria Contratante, ou por quem aquele delegar competência.
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12.2 A celebração de instrumentos contratuais, a emissão das notas de empenho, sua
retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pela mesma
autoridade acima mencionada, ou a quem esta delegar a competência para tanto.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1 A autorização de fornecimento somente estará caracterizada mediante
emissão/recebimento da nota de empenho, carta contrato ou instrumento equivalente,
decorrente da Ata de Registro de Preços.
13.2 Os órgãos e entes do Município não se obrigam a utilizar exclusivamente o registro
de preço, uma vez que este não apresenta compromisso de aquisição, podendo cancelá-lo
a qualquer momento, desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão
caiba recurso de sua detentora ou qualquer indenização por parte do Município.
13.3 Os preços registrados, nos termos do § 4g do artigo 15 da Lei nº 8666/93, têm caráter
orientativo (preço máximo), podendo sempre ser renegociados a menor, inclusive para
itens similares, quando do chamamento para contratação, considerando os parâmetros
dos preços registrados e o comportamento apresentado pelo mercado. A pesquisa de
preço realizada deverá constar no respectivo processo de pagamento.
13.4 Os pedidos às detentoras da Ata deverão ser efetuados através de OS's ou simples
Nota de Empenho, protocolizados ou enviados através de "e-mail" ou outra forma
semelhante, deles constando: data, valor unitário e quantidade, local para entrega,
carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e
identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de
requisição.
13.5 A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da
Ata de Registro de Preços, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado
após o prazo de sua vigência, desde que não ultrapassem, em um período de 30 (trinta)
dias, a estimativa de consumo estabelecida, poderá ser acrescida de 25% (vinte e cinco
por cento) conforme disposição legal.
13.6. Caso os serviços prestados não correspondam às especificações editalícias e desta
Ata, serão rescindidos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e nesta
Ata.
13.7 O preço a ser pago pelos órgãos e entes é o vigente na data em que o pedido for
entregue à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data de entrega do produto
na unidade requisitante, ou de autorização de readequação através da Secretaria de
Administração, nesse intervalo de tempo.
13.8 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a rec er o pedido,
este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se como
efetivamente recebido na data 24 (vinte e quatro horas) da data da postagem, para todos
os efeitos legais.
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13.9 A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à Diretoria de Licitações
e Contratos Administrativos - Secretaria de Administração, toda e qualquer alteração nos
dados cadastrais, para atualização.
13.10 As alterações contratuais obedecerão à Lei ri° 8.666/93, com modificações
introduzidas pela Lei ric' 8.883/94 ou legislação que as vierem a substituir, e ainda ao
consenso entre as partes, na forma legal.
13.11 Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento dos materiais conforme definido
na sua proposta e aceita pelo pregoeiro, sem prejuízo de todas as disposições previstas no
Código do Consumidor e Código Civil Brasileiro.
13.12 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de S.R.P., é competente, por
força de lei, o Foro na cidade de Salitre, observadas as disposições constantes do § 6° do
artigo 32 da Lei ri° 8.666/93.
Salitre/CE,

de

de 2021.

SIGNATÁRIOS:
Órgão Gestor do Registro de Preços:

CONTRATANTE
Empresas detentoras do Registro de Preços:

EMPRESA:
CNPJ:
Nome do Representante:
Cargo:
CPF:
TESTEMUNHAS:
01.
CPF:
02.
CPF:
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE
PREÇOS

Empresa:
ITEM

CNPJ:

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

Prazo de entrega:
QUANT.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

FORNECEDOR

ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nu
DADOS COMPLEMENTARES DO FORNECEDOR

Fornecedor:
Representante Legal:
Endereço:
Telefone/Fax:
E-mail:
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VALOR
TOTAL

