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O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, 

com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, torna público por meio de sua 

Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº 112/2022, que fará realizar 

licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, adjudicação 

POR ITEM, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO 

GRADATIVA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 

relacionado no Anexo I, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 

10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123/2006 e dos Decretos 

Municipais nº 1145, 1146, 1147 e 1148/ 2017, e subsidiariamente aplicando-se os dispositivos 

constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais diplomas legais vigentes, nas 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

ÓRGÃOS 

INTERESSADOS: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN 

DATA E HORA DE 

INICIO DAS 

PROPOSTAS: 

03/01/2022, ÁS 09:00 HORAS 

DATA E HORA FINAL 

DAS PROPOSTAS: 

13/01/2022, ÁS 09:00 HORAS 

DATA DE ABERTURA 

DAS PROPOSTAS – 

SESSÃO PÚBLICA: 

13/01/2022, ÁS 09:01 HORAS 

LOCAL: 
www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

MODO DE DISPUTA 
ABERTO 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE 

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será realizada para 114 (cento e quatorze) itens. 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1 - O prazo de validade do registro de preços será de um (01) ano. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS 

PUBLICAS, que permite a participação dos interessados na modalidade Licitatória PREGÃO, 

em sua FORMA ELETRÔNICA.  

 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

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

transações inerentes a este Pregão.  

3.4. 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.  

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

 

3.6- É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, 

salvo, nos casos de representação para itens distintos. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de 

Compras Públicas. 

 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual 

- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

4.3.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

 

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49;  

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas, empresas 

de pequeno porte e sociedades cooperativas, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 

efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

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

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 

disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

Credenciamento no Portal de Compras Públicas, assegurado aos demais licitantes o direito 

de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

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

julgamento da proposta. 

5.8. 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. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

validade ou de garantia. 

 

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

 

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 
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6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

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

de sua apresentação.  

 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.2. 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.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

 

7.5.  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.  

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

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 
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7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser R$ 0,10 (dez centavos). 

 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 

serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

 

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

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

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

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

 

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

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

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

encerrar-se-á automaticamente. 

 

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

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro; 

 

7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

 

7.18. 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.  
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7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez (10) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

 

7.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

 

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

7.23. 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 serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

 

7.24. 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 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

 

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

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

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

 

7.26. 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. 

 

7.27. 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.  
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7.28. 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). 

7.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.29.1. no país; 

7.29.2. por empresas brasileiras;  

7.29.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.29.4. 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. 

 

7.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas.  

 

7.31. 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. 

7.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.31.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas (02) 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.  

 

7.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

 

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

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
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mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas (02) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

 

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
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nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 

e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.3. 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. 

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

9.1.5. 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. 

 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 

por meio do Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas, nos 

documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no CREDENCIAMENTO REGULAR NO SISTEMA DE PORTAL DE 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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COMPRAS PÚBLICAS até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

CREDENCIAMENTO REGULAR NO SISTEMA DE PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas (02) horas, sob 

pena de inabilitação. 

 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 

à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 

do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971; 

 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

9.9.3. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

9.9.4. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

9.9.5. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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9.9.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943; 

 

§1º) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 

§2º) 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. 

 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira. 

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

 

9.11. Qualificação Técnica   

9.11.1. Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestados fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de 

atividade compatível em características ao objeto deste Termo de Referência: 

 

a) Sendo o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura do 

representante legal deve ser reconhecida firma em cartório competente; 

 

b) Em havendo necessidade de realização de diligência, o licitante deverá disponibilizar todas 

as informações necessárias à comprovação de legitimidade dos atestados apresentados, tais 

como: cópias de nota fiscal e/ou nota de empenho e/ou do termo de contrato que deram suporte 

à contratação. 

 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 
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9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

 

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

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

Edital. 

 

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

  

9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

duas (02) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 

pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento. 

 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

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

10.3.1. 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. 

 

10.4. 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. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. 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 (30) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 

por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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, 
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intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

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

constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. 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. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,  §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.  

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no CREDENCIAMENTO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

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

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

 

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

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  
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15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de cinco (05) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de cinco (05) dias, a contar da data 

de seu recebimento. 

 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 

licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.  

 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e 

demais condições. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (nota de empenho de despesa ou 

autorização de compra)1. 

 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de cinco (05) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

16.2.1. 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 cinco (05) dias, a contar da data de seu recebimento.  

 

 
1 Artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  

 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

 

16.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 

e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 

da mesma Lei. 

 

16.5. O prazo de vigência da contratação se inicia na data de sua assinatura com termo final até 

o final do exercício financeiro vigente. 

 

16.4.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao 

CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, 

III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.   

 

16.4.2. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.  

 

16.4.3. Na hipótese de irregularidade do registro no CREDENCIAMENTO NO SISTEMA 

DE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, o contratado deverá regularizar a sua situação 

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no edital e anexos. 

 

16.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

 

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 

esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
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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. 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

 

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

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

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. não mantiver a proposta; 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente.  

 

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/ SOCIEDADE 

COOPERATIVA ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 

após o encerramento da fase de lances. 
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21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções:  

 

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Jucurutu/ RN e 

descredenciamento no CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, 

pelo prazo de até cinco anos; 

 

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 

21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

 

21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  

 

21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 
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21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

 

21.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CREDENCIAMENTO NO 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 

 

21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 

22.3. 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. 

 

22.4. 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° 

7.892/213. 

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

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

recebimento da impugnação. 

 

http://www.bll.org.br/
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23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

 

23.5. 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. 

 

23.6. 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. 

 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

  

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

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

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

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

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

na Administração. 

 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.jucurutu.rn.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala das Licitações 

situada na sede da Prefeitura Municipal, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

 

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

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

24.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

24.12.3. ANEXO III – Minuta do Contrato Administrativo. 

 

Jucurutu/ RN, 29 de dezembro de 2022. 

 

 

_________________________________________ 

Joelma de Fátima Lopes de Medeiros 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 OBJETO  

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE 

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinados às Secretarias do 

Município de Jucurutu/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
UND 

MEDIDA 
QTD 

01 

ADAPTADOR USB DE REDE RJ45 - Taxa de transmissão: 

10/100/1000Mbps, Adaptadora: De USB para RJ45 femea, 

Tipo de USB:USB 3.0 (Compatibilidade com versões 

anteriores com USB 2.0), Tipo: Cabeado, Compatível para: 

ieee 802.3, 802.3u e 802.3ab (10 base-t, 100base-tx e 

1000base-t.), Sistema suportado: windows 

xp/7/8.11/10/vista/macintosh osx 10.6/10.7, Cor: Preto. 

UND 40 

02 

ADAPTADOR WIRELESS DE REDE USB - Com um 

alcance de até 150m de distância sem obstáculo, Suporta 

windows xp, vista, win, mac. Interface usb; suporta banda 

larga de 20mhz/40mhz. Compatível com os padrões ieee 

802.11n, 802.2.11g e 802.11b; suporta iee 802.11e, 802.11i, 

iee 802.11h; modo de wireless 1t2r; opera na frequência 2,4g; 

suporta multiple bssid; suporta qos; suporta wps: pin,pbc; 

suporta cisco; suporta autenticação de 802.1x; suporta tpc; 

suporta modo de infraestrutura e modo de ponto de acesso; 

suporta wake on wlan através de magic packet and wake. 

Garantia mínima 3 meses. 

UND 40 

03 

ALCOOL ISOPROPÍLICO 99,8% - Embalagem de 1 LITRO, 

produto para limpeza de placa mãe e eletrônico. 

Características: Grau de pureza 99,8%; 

Densidade20/20°C:0,785 – 0,787; Aproximadamente 786 

gramas / litro; Acidez como ácido acético, %m/m0, 

máximo:0,002; Faixa de destilação a 760 mmHg, (°C): 81,5 

83,0; Água, (%m/m), máximo:0,10; Densidade do líquido 

20/20°C: 0,7837; Densidade do vapor (ar = 1): 2,1; Pressão de 

vapor: 4,444Kpa (20°C); Solubilidade em água: Completa. 

UND 63 

04 

ALICATE CORTE DIAGONAL 6 Pol. - Revestimento de 

níquel, bordas da lâmina são temperadas com correntes de alta 

frequência e a dureza é de 53 HRc, Cabo de plástico de dupla 

injeção anatômicos, Tamanho: 6” – 160mm. 

UND 11 

05 

ALICATE CRIMPAR PROFISSIONAL RJ45 E RJ11 - com 

catraca com cortador e desencapador; compatível com 

terminas rj11 (04 pinos) e rj45 (8 pinos). 

UND 20 

06 

ANTENA NANO LOCO M5 – frequência de 5.8GHz e é 

compatível com qualquer equipamento que trabalhe com 

padrão 802.11ª, permite conexões de até 54Mbps, com 

UND 8 
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Certificado de homologação da ANATE. 

07 BATERIA 12V 7A PARA NOBREAK  UND 30 

08 

BATERIA 3V CR-2032 PARA PLACA MÃE - CARTELA 

COM 5 UNIDADES, Tipo: Lithium. Tamanho: Moeda - 

CR2032, Voltagem: 3V, Embalagem: Cartela: Contém 05 

unidades. 

CARTELA 50 

09 

BATERIA PARA TABLET - Linhas compatíveis: tabA6, 

Modelos compatíveis: sm-Tab A6 Sm-t280 Sm-t285, 

Voltagem de entrada: 3,85, Capacidade da bateria: 4000 mAh. 

UND 20 

10 

BOLSA PARA NOTEBOOK ATÉ 15" COM ALÇA, BOLSO 

E DIVISORIAS - Material: Nylon de alta resistência, 

Compartimento exclusivo para notebook de até 15"", Bolso 

frontal com divisória para acessórios, Costuras e zíperes super-

resistentes, Alça de ombro acolchoada, Dimensões 32.5 x 5 x 

40.5 cm, Garantia de 12 meses. 

UND 30 

11 

CABO ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA 

COM SAÍDA P2 DE ÁUDIO – Dispositivo para conexão de 

equipamentos com sinal digital (notebook, ultrabook, PC, PS3, 

Xbox, tablete), em outros dispositivos com interface HDMI. 

Adapta o padrão analógico como projetores, monitores, TV e 

outros aparelhos que usam a conexão VGA. Conversor de sinal 

HDMI para VGA com saída P2 de áudio tipo fêmea. 

UND 5 

12 

CABO AUXILIAR DE AÚDIO P2 X 2 RCA - extensão 1 

metro. som estéreo, serve para conexão de equipamento de 

áudio de notebook e outros aparelhos. conectores dourados e 

blindados para garantia contra interferências. 

UND 62 

13 

CABO DE REDE CAT6 AZUL - 305 M - categoria do cabo 

de rede: Categoria 6, Comprimento: 305 m, conector de 

entrada: 8P8C | RJ45 CAT6, Conector de saída: 8P8C | RJ45 

CAT6, Ambiente: Interior/Exterior, Cabo Revestido com 

Cobre, Alta velocidade (1000 MBps), Fios sólidos 24 AWG 

(0,50mm), 4 pares trançados (UTP-CFTV), Isolamento: 

Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm, 

Não Blindado (U/UTP), garantia mínima de 1 ano. 

UND 15 

14 

CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5E - rohs quantidade 

(caixas com 300 metros); cabo de 04 pares trançados 

compostos por condutores sólidos de cobre, 24a wg, isolados 

em polietileno de alta densidade; capa externa em pvc não 

propagante a chama ; marcação sequencial métrica 

decrescente; resistência de isolamento de 1000 mo.km; 

acondicionado em caixa de papelão; cor azul; marcação 

sequencial métrica decrescente (305 - 001m) na embalagem; 

compatível com os seguintes padrões: atm -155 (utp), af-phy 

0015.000 y af-phy00018.000, 155/51/25 mbps; tp- pmd , ansi 

x3t9.5, 100 mbps; gigabit ethernet, iee 802.3z, 1000mbps; 

100base-tx, ieee 802.3u, 100 mbs; 100base-t4, ieee 802.3u, 

100 mbps; 100vg-anylan, ieee802.12 100 mbps; 10base-t, 

ieee802.3, 10 mbps; token ring ieee802.5, 4/16 mbps; 3x-

as400, 1bm, 10 mbps 

UND 8 

15 CABO HDMI COM 1,5m – cabo completo contendo conector UND 30 
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de entrada e saída: HDMI 

16 

CABO HDMI X HDMI AUDIO VIDEO 1.3 1,8 METROS - 

Cor do Cabo: Preto; Cor dos Conectores: Dourado; Tipo de 

Sinal: Digital; Função: Transmissão de Imagem e Som; 

Versão: 1.4; Tamanho: 1,80 metros   

UND 30 

17 

CABO HDMI X USB 2.0 CONVERSÃO PRÁTICA – cabo 

com comprimento 2m, Conectores folheados a ouro durável, 

suportam multi vezes de plug e desligue. Permita conectar 

dispositivos HDMI que possuem portas HDMI construídas, 

como HDTV, DVD Player, LCD Monitor e projetores. 

Especificação: Material: PVC Tamanho: Aprox. 5cm/ 1,95 

polegada, 1 Peça Cabo USB Macho para HDMI Macho. 

UND 30 

18 

CABO PARA IMPRESSORA USB – tamanho de 3 METROS, 

Conector de entrada USB A macho, Conector de saída  

USB B macho. 

UND 20 

19 
CABO VGA – tamanho de 1,5m, com filtro nas pontas, 

transmissão de imagem 2 conectores injetados macho. 
UND 31 

20 

CAIXA DE CABO CFTV CAT5 CERTIFICADO 300M 

AZUL - Aplica-se a todos os tipos de redes suportando 

conexão gigabit, revestido em PVC Retardante a Chamas 

CMX, Composição: Alumínio Cobreado Plástico PEAD PVC, 

Conector de entrada: RJ-45; Conector de saída:RJ-45; Tipo de 

cabo de rede: 4 Pares; Categoria do cabo de rede: 5, na Cor 

Azul; Origem: 5; Bitola 051mm fio Rígido; Impedância 100 

+/- 15Ohms; Garantia (meses) 12; Frequência 100Mhz, 

Comprimento 300 metros, condutores 8x051mm (4 Pares). 

UND 10 

21 

CAIXA DE SOM COMPATÍVEL PARA COMPUTADORES 

5W DE POTÊNCIA - alimentação via usb e entrada para fone 

de ouvido, com controle de volume na lateral das caixas. 

Canais de som: 2.0, Conector: USB, Cor: Preta, Potência: 5W, 

Voltagem: Bivolt. Dimensão Aproximada: 5.5 x 6.4 x 7.2cm. 

UND 30 

22 

CARTUCHO DE TONER AMARELO TN-319Y DE ULTRA 

RENDIMENTO (6.000 PÁGS) -CONFORME ISO/IEC 19798 

PARA AS MULTIFUNCIONAIS LASER BROTHER 

MODELOS L8400CDN, L8600CDW E MFC-L8850CDW. 

UTILIZE O TONER TN-319C E SUPRIMENTOS 

ORIGINAIS DO FABRICANTE PARA PROLONGAR A 

VIDA ÚTIL DO SEU EQUIPAMENTO 

UND 40 

23 

CARTUCHO DE TONER CIANO TN-319C DE ULTRA 

RENDIMENTO (6.000 PÁGS) - CONFORME ISO/IEC 

19798 PARA AS MULTIFUNCIONAIS LASER BROTHER 

MODELOS L8400CDN, L8600CDW E MFC-L8850CDW. 

UTILIZE O TONER TN-319C E SUPRIMENTOS 

ORIGINAIS DO FABRICANTE PARA PROLONGAR A 

VIDA ÚTIL DO SEU EQUIPAMENTO 

UND 40 

24 

CARTUCHO DE TONER MAGENTA TN-319M DE ULTRA 

RENDIMENTO (6.000 PÁGS) - CONFORME ISO/IEC 

19798 PARA AS MULTIFUNCIONAIS LASER BROTHER 

MODELOS L8400CDN, L8600CDW E MFC-L8850CDW. 

UTILIZE O TONER TN-319C E SUPRIMENTOS 

UND 40 
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ORIGINAIS DO FABRICANTE PARA PROLONGAR A 

VIDA ÚTIL DO SEU EQUIPAMENTO 

25 

CARTUCHO DE TONER PRETO TN-319BK DE ULTRA 

RENDIMENTO (6.000 PÁGS) -CONFORME ISO/IEC 19798 

PARA AS MULTIFUNCIONAIS LASER BROTHER 

MODELOS L8400CDN, L8600CDW E MFC-L8850CDW. 

UTILIZE O TONER TN-319C E SUPRIMENTOS 

ORIGINAIS DO FABRICANTE PARA PROLONGAR A 

VIDA ÚTIL DO SEU EQUIPAMENTO. 

UND 70 

26 

CARTUCHO DE TONNER PRETO DE ALTA 

CAPACIDADE (TN-3472) – IMPRIME ATÉ 12000 

PÁGINAS – COMPATIVEL COM IMPRESSORA 

BROTHER DPC DN L5502DM 

UND 90 

27 

CARTUCHO DE TONNER PRETO DE ALTA 

CAPACIDADE (TN-3472) – IMPRIME ATÉ 12000 

PÁGINAS – COMPATIVEL COM IMPRESSORA 

BROTHER DPC5502 

UND 50 

28 

CARTUCHO DE TONNER PRETO DE ALTA 

CAPACIDADE (TN-650) – IMPRIME ATÉ 8000 PÁGINAS 

– COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER DPC-

8080 

UND 50 

29 

COMPUTADOR COMPLETO COM COMPACTO MICRO 

ATX E CORE I7 DE 6ª GERAÇÃO COM CACHE DE 8MB 

– 16GB DE RAM – SSD 480GB - MONITOR LED 21.5” 

75HZ 16:9 WIDESCREAM COM RESOLUÇÃO 1920X1080 

E CONEXÕES VGA E HDMI – BIVOLT MANUAL - 

DUPLA SAÍDA DE VÍDEO: HDMI FULL HD E VGA, 6 

CONEXÕES USB: 4X TRASEIRAS E 2X FRONTAIS, 5 

CONEXÕES DE ÁUDIO HD: 3X TRASEIRAS E 2X 

FRONTAIS, CONEXÃO DE REDE: REDE GIGABIT DE 

ALTA VELOCIDADE 10/100/1000 RJ45 E CONEXÃO PS2: 

PARA A INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO 

UND 51 

30 

COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 8GB SSD 240GB 

WINDOWS 10 MONITOR LED 19.5 – Processador Modelo: 

Core i5, Núcleos: 4, Threads: 4, Frequência: 3.30Ghz, Cache: 

6MB. Placa mãe: Chipset: Intel H series, Conexões: -PS2-

VGA-hdmi Full hd-4x usb-Rede Gigabit 10/100/1000 e 

Wireless de alta velocidade-Áudio HD 5.1 canais (3 conexões). 

Slots de expansão: -pci-e x1, -pci-e x16. Memória: 

Capacidade: 8GB. Armazenamento: Tipo: ssd. Capacidade: 

240GB. Sistema operacional: Microsoft Windows 10. 

Gabinete: Tamanho: Compacto micro atx. Conexões: 2x USB 

+ 2x Áudio. Fonte: 300W bivolt. Acessórios: Mouse óptico 

sem fio. Teclado padrão ABNT2 sem fio. Monitor Tipo da 

tela: led. Tamanho da tela: 19.5". Formato da tela: 16x9. 

Resolução: 1440x900. Frequência: Até 75Hz. Conexões: hdmi 

+ vga. Cores: Mais de 16 milhões. Garantia: 1 ano 

UND 40 

31 

COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 8GB SSD 240GB 

WINDOWS 10 MONITOR LED 15.4 - Processador: Intel 

Core I3 3.4 Ghz - 3º Geração. Memória: 8 gb DDR3. ssd: 240 

UND 50 
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gb. Fonte: Bivolt. Monitor: 15,4 Polegadas. sistema 

operacional. Windows 10 Trial. CONEXÕES 06 x Usb 2.0, 01 

x Conector para Fone de Ouvido, 01 x Conector para 

Microfone, 01 x Hdmi, 01 x Rj-45, 01 x vga. 01 x Wifi. 

Teclado e Mouse Com Fio, Voltagem: Bivolt, Garantia do 

fabricante de no mínimo 01 ano. Conteúdo da embalagem: 01 

cpu, 01 Cabo de Alimentação, 01 Teclado, 01 Mouse, 01 

Monitor de 15,4, 01 adaptador wifi 

32 

CONECTOR RJ45 100 UNIDADES PLUG DE 

CRIMPAGEM E MANUTENÇÃO - Materiais ecológicos e 

transparentes, Original, Novo, Categoria: 5e, Segmento: Fast, 

Tipo: RJ45 (8P8C), Conector: Termoplástico, Largura dos 

condutores: 0,35mm, 08 Conectores banhados a ouro, 3 Meses 

de Garantia Contra Defeitos de Fabricação. Pacote contendo 

100und 

PCT 30 

33 
EMENDA PARA CABO DE REDE RJ45 - emenda dupla com 

um conector com um conector rj45 fêmea em cada ponta. 
UND 117 

34 

ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS - 

Potência de 1000VA; Microprocessado; Filtro de linha 

integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em 

RFI e EMI; 6 tomadas de saída; Tensão de entrada: 115/220V; 

Tensão de saída: 115V; Alarme sonoro de indicação; Chave 

liga-desliga embutida e temporizada; Medição e análise em 

TRUE RMS. 

UND 50 

35 

ESTABILIZADOR BIVOLT, 500VA, 4 TOMADAS - 

Potência de 500VA; Microprocessado; Filtro de linha 

integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em 

RFI e EMI; 4 tomadas de saída; Tensão de entrada: 115/220V; 

Tensão de saída: 115V; Alarme sonoro de indicação; Chave 

liga-desliga embutida e temporizada; Medição e análise em 

TRUE RMS; Proteção contra Subtensão 115V: 91V; Proteção 

contra Subtensão em 220V: 174V; Proteção contra 

Sobretensão 115V: 143V; Proteção contra Sobretensão em 

220V: 272V; Rendimento: >92%; Frequência de rede: 50Hz 

ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática; Supressor de 

transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**; Grau 

de proteção: IP 20; Peso: 1.55kg; Altura: 170mm; Largura: 

88mm; Comprimento: 120mm; Estabilizador produzido 

conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136. 

UND 40 

36 

ESTAÇÃO SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE - 220v, 

Ferro de solda; Soprador de ar quente; Painel de controle 

individualizado; 2 Displays digitais para amostragem de 

temperatura; 2 Knobs de ajuste do soprador de ar (Vazão e 

Temperatura); 1 Knob para ajuste da temperatura do ferro de 

solda; 2 Chaves ON/OFF independentes; Suporte para ferro de 

solda com esponja vegetal; Suporte para soprador de ar; 5 

Bocais diferentes para soprador de ar; Estrutura com 

revestimento antiestático; Alça de transporte; Consumo de 

Potência geral: 400W; Acompanha 1 pinça extratora de chip 

SMD; SOPRADOR DE AR QUENTE: Temperatura do ar 

UND 17 
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quente: 150ºC - 500ºC; Potência de consumo: 350W; Fluxo de 

ar: 0,3? 24L/min ajustável; Potência da bomba: 45W; ESD 

Safe (Proteção antiestática); 5 Bocais de diferentes tamanhos: 

ø 2,35 - 4,35 - 6,50 - 7,40 - 9,0mm. FERRO DE SOLDA: 

Temperatura do soldador: 200ºC? 480ºC; Potência de 

consumo: 50w; Tensão de alimentação 24V; ESD Safe 

(Proteção antiestática); 1 Suporte para o ferro de solda com 

esponja vegetal. 

37 

EXTENSÃO ELÉTRICA PROFISSIONAL 4 TOMADAS 5 

METROS UNIVERSAL - entradas no padrão EU(Europeu), 

de dois pinos Tensão: 110V~/ 220V~ / 10ª, Fio Paralelo - 2 X 

0,75mm²; Fio Certificado Conforme: NBR 13249; Plugue 

Certificado: NBR 14136; Medida: 5 metros; Fonte: Padrão 

Europeu dois pinos; Cor: Cinza; Potência total dos aparelhos a 

serem conectadas nesta extensão não poderá exceder ao 

especificado: 2200W em 220v ou 1270W em 127v. 

UND 50 

38 

FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS POTÊNCIA MÍNIMA DE 

1.270W - em rede 127v-e2.200w em rede 220v- bivolt - com 

chave liga/desliga e indicador de ligado ou desligado; filtro 

contra interferência emi/rfi; tomadas - 04 de saída no padrão 

nbr 14.236 (2p + t); comprimento, mínimo, de 1,3 metros; 

fusível de proteção de 10 a; fusível reserva. 

UND 50 

39 

FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS - potência mínima de 

1.270w em rede 127v-e2.200w em rede 220v- bivolt - com 

chave liga/desliga e indicador de ligado ou desligado; filtro 

contra interferência emi/rfi; tomadas - 06 de saída no padrão 

nbr 14.236 (2p + t); comprimento, mínimo de 1,3 metros; 

fusível de proteção de 10 a; fusível reserva. 

UND 50 

40 FIO ESMALTADO PARA JUMP - 0.1 MM  UND 16 

41 
FITA MALHA DE COBRE DESSOLDADORA 1,5M X 

2,5MM 
UND 21 

42 
FLUXO DE SOLDA - 120ml, para soldas e placas de circuito 

impresso, Reflow de Bgas e uso geral em eletrônica. 
UND 22 

43 
FONTE CARREGADOR - MODELO NP275E4E, MARCA 

SANSUNG. MODELO NP275E4E, MARCA SANSUNG. 
UND 23 

44 

FONTE CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 

- 90W SAÍDA 12 A 24V USB + 9 CONECTORES, 

Especificações Fonte Universal - Alimentação: 127 OU 

220Vca / 1 A - Saídas 12V, 15V, 16V, 18V, 19V, 20V / 4,5A 

MAX E 24V / 3,75A MAX, SAÍDA USB 5V - Frequência de 

Operação: 50 / 60Hz Conteúdo da Embalagem - 1 Fonte 90w - 

1 Cabo ac - 8 Conectores móveis e 1 fixo - 1 Guia de utilização 

- 1 Certificado de garantia. 

UND 40 

45 

FONTE DE ENERGIA - ATX 500W - 12, 24+4, 115-230V 

CHAVEADO, potência real: 200w com pico de potência de 

300w cooler: 1 cabo de força, certificado pelo INMETRO. 

UND 70 

46 

GARRAFA DE TINTA ORIGINAL T504 AMARELO  70 

ML - Compatível com os modelos de impressora: L355, L375, 

L4150, L4160 e L6171. 

UND 83 

47 GARRAFA DE TINTA ORIGINAL T504 MAGENTA 70 ML UND 83 
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- Compatível com os modelos de impressora: L355, L375, 

L4150, L4160 e L6171. 

48 

GARRAFA DE TINTA ORIGINAL T504 PRETO 127 ML - 

Compatível com os modelos de impressora: L355, L375, 

L4150, L4160 e L6171. 

UND 143 

49 

GARRAFA TINTA ORIGINAL T504 CIANO 70 ML - 

Compatível com os modelos de impressora: L355, L375, 

L4150, L4160 e L6171. 

UND 84 

50 

GRAVADOR E LEITOR DE DVD SLIM – EXTERNO – 

SUPORTE DE CONEXÃO PARA USB 2.0 E 3.0 – 

COMPATIVEL COM CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-R E 

DVD-R DE CAMADA DUPLA 

UND 5 

51 

HD EXTERNO - Interface: USB 3.0 com até 5 Gb / s de taxa 

de transferência - Armazenamento 1TB - Velocidade de 

rotação: até 5400 RPM - Tempo Médio de Busca: 12ms - 

Cache do Buffer: 8MB - Dimensões e Peso: 3.1 "W x 4.7" D x 

0.59 "H; 5,2 onças - Suporte ao Microsoft Windows 8, 7, XP 

ou Vista. 

UND 10 

52 

HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB - USB 3.0, capacidade para 

armazenar até 2TB, portátil, com 2 saídas, sendo uma USB 2.0 

e a outra USB 3.0, Garantia mínima de 1 ano. 

UND 10 

53 

HD INTERNO 1TB PARA COMPUTADOR - Capacidade de 

armazenamento 1 TB, Velocidade de Rotação: 7.2000RPM, 

Cache: 64MB, Capacidade formatada: 1.000.204 MB, Formato 

Avançado (FA) : Sim, FATOR DE FORMA : 3,5 pol, Cumpre 

as normas RoHS : Sim, Taxa de transferência de dados (máx), 

Buffer para host : 6 Gb/s, Host para/desde drive (mantido) : 

150 MB/s, Cache (MB) : 64MB, Velocidade de rotação (RPM) 

: Classe de 7200 RPM, Ciclos de carga/descarga : 300.000, 

Gerenciamento de energia 12VDC 10% (A, pico) : 2,5, 

Requisitos médios de energia (W) Leitura/gravação : 6,8, Idle : 

6,1, Em espera/Suspensão : 1,2, Choque (Gs) Operacional 

(2ms, gravação) : 30, Operacional (2ms, leitura) : 65, Fora de 

operação (2 ms) : 350, Acústica (dBA) Idle : 29, Pesquisa 

(média) : 30. 

UND 5 

54 

HD INTERNO 2 TB - Capacidade: 2 TB, Fator de forma: 3.5 

", Aplicações: PC, Tecnologia de armazenamento: HDD, 

Velocidade de rotação: 5400 rpm, Interface: SATA 6GB/s, 

Taxa de transferência suportado SATA: 6.0 / 3.0 / 1.5 GB/s, 

Taxa de transferência sustentada OD 220MB/s, Cache: 256 

MB, Bytes por setor: 4096. 

UND 10 

55 

HD INTERNO 4TB - PARA COMPUTADOR, Temperatura 

de Armazenamento 40grausC a 70grausC, Formato 3.5 

polegadas, Interface Sata 3 6.0GB/s, Garantia com o SELLER: 

1 Ano/Anos, Tipo HDD para CFTV, Velocidade 5400RPM, 

Temperatura de Operação 0grausC a 65grausC, Pilhas ou 

Baterias não Inclusas, cache 64MB, Capacidade 04TB, 

Recursos Até 64 câmeras suportadas, Garantia mínima de 03 

anos. 

UND 5 

56 HD INTERNO 500GB - PARA COMPUTADOR, 7200RPM, UND 5 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Segmento: Desktop Externo: 

Não Padrão (pol.): 3.5polCapacidade: 500GB Rotação (RPM): 

7.200 RPM Cache: 32MBInterface: SATA 6.0Gb/s, 

Dimensões: 101,85mm x 26,1mm x 147,0mm, Outras 

informações: Série Green Power ITENS INCLUSOS:01 (um) 

Disco rígido HD Interno 500Gb. 

57 

HD SSD 120GB - Especificações: Formato: 2,5 pol, Interface: 

SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior 

SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, 

Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 

350MB/s para gravação, Temperatura de armazenamento: -40 

°C a 85 °C, Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C, Vibração 

quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz), Vibração 

quando não está em operação: 20G pico (10- 2000 Hz), 

Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. 

UND 10 

58 

HD SSD 240GB - Especificações: Formato: 2,5 pol, Interface: 

SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior 

SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, 

Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 

350MB/s para gravação, Temperatura de armazenamento: -40 

°C a 85 °C, Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C, Vibração 

quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz), Vibração 

quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz), 

Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. 

UND 20 

59 

HD SSD 480GB - Especificações: Formato: 2,5 pol, Interface: 

SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior 

SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB, NAND: TLC, 

Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 

350MB/s para gravação, Temperatura de armazenamento: -40 

°C a 85 °C, Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C, Vibração 

quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz), Vibração 

quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz), 

Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. 

UND 10 

60 

HEADSET H390 USB C/ MICROFONE - Especificações: - 

Sensibilidade de entrada: -62 dBV / µbar, -42 dBV / Pa + / - 3 

Db. - Comprimento do cabo: 8 pés. - Conexões: USB 

compatível (1.1 e 2.0). Resposta de frequência: - Headset: 20 

Hz-20 kHz. - Microfone: 100 Hz-10 kHz. Requisitos do 

Sistema: - Mac OS X (10.2.8 ou posterior). - WINDOWS 10 e 

anteriores. - Porta USB. Garantia de 01 ano. 

UND 5 

61 

HUB MD9 7 PORTAS USB 3.0 + INTERRUPTOR DE 

ENERGIA - XC-HUB7 - HUB USB 3.0 de alta velocidade 

com 7 portas, LED indicador de status, tamanho slim, 

compatível com Windows 2000/2003/XP/Vista/ 7/8 e MacOS 

10.x ou superior, compatível com a versão USB: 1.1/2.0/ 3.0. 

 2 

62 

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - 

velocidade de impressão de 40 páginas por minuto e scanner 

duplex de única passagem, a DCP L5652 DN. Imprime com 

uma tecnologia que utiliza os dois lados do papel (duplex), 

resolução de 1200x1200 dpi e bandeja para papel de até 

UND 20 
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200g/m2, toner de alto rendimento da DCP L5652. Bandeja 

ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 

250 folhas, mais uma bandeja multiuso com capacidade para 

50 folhas. Alimentador automático de documentos (ADF) com 

capacidade para 70 folhas. Copia, digitaliza em cores. Função 

Active Directory para autenticação de usuário da rede que 

impede acessos não autorizados ao dispositivo. Conectável em 

rede. Possui interface USB frontal que permite imprimir e 

digitalizar para um pen drive USB. Especificação Técnica: 

Conectividade: rede ethernet, usb 2.0. Memória: 512 mb. 

Sistemas operacionais compatíveis: mac os x, windows 7, 

windows 8, windows vista, windows xp, Linux. Alimentação: 

AC 120V 50/60Hz. Tecnologia de impressão: laser 

eletrofotográfico. Velocidade max de impressão: 40 ppm. 

Velocidade Maxima em Preto (ppm). Até 42 ppm (carta/A4). 

Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm). Impressão 

frente e verso: sim. Capacidade máxima de impressão mensal 

(pags/mês): 50.000. Capacidade recomendada mensal 

(pags/mês): 3500. Resolução máxima de impressão: 

1200x1200dpi. Impressão via smartphones e tablets: sim. 

Impressão direta via usb ou cartão sd: sim. Rendimento do 

cartucho inicial (em páginas): 8000. Tamanho de papel: a4 210 

x 297 mm, carta 215 x 279 mm, executivo 184 x 266 mm, 

ofício 216 x 356 mm. Capacidade bandeja de entrada: 250 

folhas. Capacidade bandeja de saída: 150 folhas. Capacidade 

alimentador automático: 70 folhas. Capacidade bandeja 

multiuso: 50 folhas. Ampliação e redução: 

Redução/Ampliação 25 - 400 em incrementos de 1. Cópia 

frente e verso: sim. Tamanho máximo para cópia: a4 

(21×29,7cm). Tamanho do vidro de documentos: ofício. 

Dimensões sem caixa (A x C x L): 48,5 x 42,7 x 49,5 cm. 

Dimensões da Caixa de Embalagem (A x C x L) 63 x 52,6 x 

59,9 cm. Peso sem embalagem: 16 kg 

Peso com a embalagem: 20,6 kg. Itens inclusos: Suprimento 

preto TN-3442 Rendimento (8.000 páginas). Guia de 

Configuração Rápida e Manual do Usuário. Equipamento 

DCP-L5652DN. Conjunto de Cilindros DR-3440 (50.000 

páginas). CD-Rom. Garantia do Fabricante: 01 ano. 

63 

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 

MONOCROMÁTICA - conexão rj45 (ethernet) e usb, com. de 

imp. duplex, band. de entrada de papel com capacidade p/ 300 

folhas, scaner, c/ alimentação ciclo de rendimento mensal até 

50.000 pag. impressora lazer monocromática, conexão rj45 

(ethernet) e usb, cap. de imp. duplex, band. de entrada de papel 

com capacidade p/ 300 folhas, scaner, c/ alimentação ciclo de 

rendimento mensal até 50.000 pag. 

UND 30 

64 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE GRANDE 

FORMATO COM TANQUE DE TINTA RECARREGAVÉL 

- apresentação: tipo de impressora: tecnologia de jato de tinta 

micropiezo de 4 cores (cmyk), multifuncional com impressão 

UND 30 
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até a3+. características técnicas mínima: impressão e 

digitalização de grade formato - impressões de até 329 x 483 

mm/ a3+ e digitalizações de até 297,1 x 431,8 mm; 

alimentação de papel - 2 alimentadores de 250 folhas + 1 

alimentador posterior total: 501 folhas; portabilidade - entrada 

usb e leitor de cartão de memória integrado; wireless - imprime 

a partir de ipad, iphone, android tm, tablets e smartsphones; lcd 

colorido de 4,3" - fácil configuração e navegação; com tanque 

de tinta recarregável e com alimentação bivolt. acompanha: 

manual, cd-rom para instalação, cabo de energia, 1 garrafa de 

tinta preta 774, 3 garrafas de tinta da série 664: ciano magenta, 

amarelo e cabo usb. igual ou de melhor qualidade que a 

impressora multifuncional epson ecotank l1455 a3+ 

65 

KIT FERRAMENTAS PRECISÃO PARA PC 

INFORMÁTICA - Conteúdo: 1 x alça magnética, 1 x eixo de 

extensão, 1 x post curto, 1 x eixo de extensão da liga de 

alumínio, 1 x toolbox, 1 x pinça, 1 x chave removedora sim 

card, 1 x magnetizador/desmagnetizador, 1 x ventosa 

2 x espátulas triangular, 2 x espátulas de plástico, 98 x chave 

de fenda bit, 1 estojo plástico. Conteúdo da embalagem: 112 

peças 

UND 11 

66 

MANTA/TAPETE MAGNÉTICA ANTIESTÁTICA 

SILICONE AZUL - Feita de material à prova de fogo e de boa 

qualidade, pode soldar diretamente sobre ele, até 450°C em 

estanho de alta temperatura.  O tapete vem com uma régua 

embutida (0 ~ 36cm), 124 posições para parafusos e 18 

entalhes para classificar diferentes peças. Altura x 

Comprimento 300 mm x 450 mm, Espessura 3 mm. 

UND 20 

67 

MEMÓRIA DDR3 4GB 1600 MHZ - Capacidade: 4GB, 

Velocidade: 1600Mhz, DIMM DDR3 PC3-12800, Pinagem: 

240 Pinos, Aplicação Desktop, Tensão: 1.35V, Latência: 11-

11-11, 1 ano de garantia. 

UND 10 

68 

MEMÓRIA DDR4 4GB 2400 MHZ - Tipo de memória: 

DDR4, Capacidade total: 4GB (1 x 4GB), Latência: 16-16-16-

39, Tensão: 1.2V, Velocidade: 2400 Mhz, Latência SPD: 15-

15-15-36, Velocidade SPD: 2133 Mhz, Classificação de 

velocidade: PC3-12800, Formato: DIMM, Pinagem: 288-pin, 1 

ano de garantia. 

UND 10 

69 
MEMÓRIA RAM 8GB – DDR4 – 3200MHZ - MÓDULO 

UDIMM – LATENCIA CAS: 16 
UND 10 

70 

MEMÓRIAS DDR2 4GB - Frequência: 800MHz. Taxa de 

transmissão: 6400MB/s em single channel. Tensão de 

operação: 1,8V, Número de pinos: 240, Chips de memória em 

ambos os lados do módulo. 

UND 10 

71 

MIKROTIK RB3011UIAS-RM DCORE 1.4G 10XGBIT 

C/CASE E FONTE - Especificações do produto Frequência 

nominal CPU 1,4 GHz, CPU contagem de núcleos 2, Tamanho 

de RAM 1 GB, 10/100/1000 portas Ethernet 10, Número de 

portas USB 1, poder Jack 1, PoE para fora sim, tensão de 

entrada suportada 10 V - V 30, PoE em Sim, monitor de tensão 

UND 3 
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Sim, Monitor de temperatura PCB Sim, dimensões 

443x92x44mm Sistema operacional Router OS, Faixa de 

temperatura operacional -30 + 70 C, nível de licença 5, CPU 

IPQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0, o consumo máximo de 

energia 10W, Portas SFP 1, Tipo de slot USB Tipo 3.0 USB A, 

Porta serial RJ45, tipo de armazenamento NAND, Tamanho de 

armazenamento 128 MB. Garantia mínima de 01 ano. 

72 

MINI RACK DE PAREDE PADRÃO - 19 12ux470mm preto 

rede lan utp para instalações de telecom, cftv, redes, etc. 

estrutura monobloco com teto, base e fundos confecionados 

em chapa de aço sae 1020 

UND 20 

73 

MONITOR 18,5” - Resolução: HD - 1366x768; Tipo de tela: 

LCD LED, Formato da tela: Widescreen; Tamanho da tela: 

18,5"; Recursos - Painel Anti-reflexivo - SmartControl Lite; 

Conexões: 1x VGA - 1x HDMI; Frequência de atualização: 

60Hz; Tempo de resposta 5 ms; Posição da tela: Horizontal; 

Ângulo de visão - Horizontal = 90°C - Vertical = 65°C, 

Recursos de imagem: Brilho 200 cd/m², Contraste - Dinâmico: 

20.000.000:1 - Estático: 700:1, Pixel Pitch 0,3 mm, Plug&Play 

DDC/CI - Mac OS X - sRGB - Windows 7 - Windows 8, 

Inclinação: -3°/10°, Base removível, Voltagem: Bivolt, Tipo 

de tomada: 10ª, Consumo aproximado de energia, Ligado < 

15,24 W (típico) 17,65 W (máximo) - Stand By < 0,5 W, Cor: 

Preto, Dimensões do produto: Largura 43,7cm, Altura 33,8cm, 

Profundidade 17cm, acompanha Cabo de força, Garantia 

mínima de 01 ano 

UND 20 

74 
MOUSE ÓPTICO – com fio – conexão usb –velocidade de 

1200dpi – 3 botões (c/ scroll) 
UND 100 

75 

MOUSE OPTICO - interface usb, mínimo de 2 botões e scroll, 

com resolução mínima de 800dpi, devidamente comprovada na 

especificação do produto. 

UND 41 

76 

MOUSE PAD COM APOIO PARA PUNHO EM GEL - base 

de borracha antiaderente. nas cores: diversas. tamanho: 24 x 20 

cm. 

UND 43 

77 

MOUSE SEM FIO COM DESIGN AMBIDESTRO 

COMPACTO - CONEXÃO UBS E PILHA INCLUSA. 

Especificações Técnicas: Tecnologia 2.4Ghz Design 

Anatômico Alcance: 10 metros Alimentação: 2 pilhas AAA 

(inclusas) Design anatômico USB 2.0 Alcance 10 m 

Certificado Anatel 04703-16-03111 Plataforma Windows 

Sensor Óptico Frequência 2.4 GHZ Material em Plástico 

Dimensões: 9.8 x 5.2 x 3.1 cm Garantia mínima de 3 anos. 

COR PRETA 

UND 47 

78 

MOUSE USB CLASSIC ÓPTICO SEM FIO – conexão usb – 

alimentatação 2 x pilhas aaa – frequencia de comunicação 

2.4ghz – velocidade de 1200dpi 

UND 40 

79 

MULTÍMETRO DIGITAL COM BIP PARA BATERIA 9V - 

Acompanham 2 pontas de prova, Utiliza bateria 9V (inclusa), 

dimensões do item C x L x A: 14.5 x 19 x 3 centímetros, 

Garantia mínima de 3 Meses. 

UND 10 
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80 

NOBREAK 1200VA - descrição capacidade de potência de 

saída 350 watts/ 700 va potência máxima configurável 350 

watts / 0 va tensão nominal de saída 115v eficiência em carga 

total 90.0% frequência de saída (sincronizada com rede 

elétrica) 60 hz topologia line interactive tipo de forma de onda 

senoidal aproximada conexões de saída (6) nbr 14136 (bateria 

de reserva) entrada tensão nominal de entrada 115v frequência 

de entrada 60 hz tipo de conexão de entrada nbr 14136 

comprimento do cabo 1,22 metros baterias & tempo de 

operação tipo de bateria selada chumbo - ácido livre de 

manutenção : a prova de vazamento tempo de recarga típico 12 

hora(s) quantidade de rbc 1 comunicação & gerenciamento. 

UND 20 

81 

NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5 DE 10ª 

GERAÇÃO – 8gb ram ddr4 (expansivel até 20gb) – ssd de 

512gb – tela de 15.6” led e resolução de 1920x1080 

widescream 16:9 – placa gráfica de 10ª geração com memoria 

compartilhada com a memoria ram – conexões: 1 porta hdmi, 1 

porta usb 2.0 e 2 portas 3.2, 1 porta usb type-c 3.2, wi-fi e 

bluetooth 5.0 – bateria com 4 células (li-íon) 48wh com 

capacidade de até 8h de carga - windows 11 

UND 70 

82 

PASTA TÉRMICA CINZA BISNAGA 10G - de silicone de 

alto peso molecular, para a utilização em componentes 

eletrônicos, dissipadores de calor, processadores de 

computador. 

UND 19 

83 

PEN DRIVE 32GB USB 2.0 COMPATIBILIDADE COM 

WINDOWS 7, 8 E 10 - Capacidade: 32GB, Taxa de 

transmissão: 13MB/s (leitura), Taxa de transmissão: 5MB/s 

(gravação), Conexão: USB 2.0, Tensão: DC 5V. 

UND 50 

84 

PEN DRIVE 8GB USB 2.0 COMPATIBILIDADE COM 

WINDOWS 7, 8 E 10 - Capacidade: 8 GB*, Taxas de 

transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), 

Conexão USB 2.0: DC 5 V. 

UND 30 

85 

PLACA DE VIDEO GTX 1060 SUPER OC – 6GB GDDR6 - 

windforce 2x possui 2x ventiladores de lâmina exclusivos de 

90 mm – ventoinha alternativa - gpu de toque direto de tubo de 

cobre composto com gpu e funcionalidade de ventilador ativo 

3d - clock principal: 1830 mhz (cartão de referência: 1785 

mhz) - núcleos cuda: 1408 – memoria:  capacidade: 6gb, 

14000 mhz, barramento de 192 bits e largura da banda: 336 

gb/s – saídas: 3x displayport 1.4 e 1x hdmi 2.0b – resolução 

digital: 7680 x x4320 a 60hz (máxima) / visualização múltipla: 

4x - recursos: directx 12 e  opengl 4.6 - alimentação: psu 

recomendado: 450w, com conectores de força de 1x - 8-pin 

UND 5 

86 

PLACA DE VIDEO RTX 2060 OC – 8GB GDDR6 - 

windforce 2x possui 2x ventiladores de lâmina exclusivos de 

90 mm – ventoinha alternativa - gpu de toque direto de tubo de 

cobre composto com gpu e funcionalidade de ventilador ativo. 

UND 3 

87 

PLACA DE VIDEO RTX 3060 TI – 8GB GDDR6 - windforce 

2x possui 2x ventiladores de lâmina exclusivos de 90 mm – 

ventoinha alternativa - gpu de toque direto de tubo de cobre 

UND 3 
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composto com gpu e funcionalidade de ventilador ativo 

88 

PLACA MÃE MICRO-ATX LGA 1151 CHIPSET - 

desenvolvida para suportar processadores celeron, pentium, 

core i3, i5 e i7 de 6ª e 7ª geração – 2 soquetes ddr4 dimm com 

capacidade para até 32gb – saída de video vga e hdmi – 4 

conexão sata iii – realtek 8111f gb lan – 8 portas usb: 2 x 3.0 e 

6 x 2.0 – codec de áudio realtek alc661 

UND 15 

89 

PROCESSADOR CORE I3 7 GERAÇÃO - processador core 

i3-10100f, 4-core, 8-threads, 3.6ghz (4.3ghz turbo), cache 

6mb, lga1200, bx8070110100f 

UND 10 

90 

PROCESSADOR CORE I5 7 GERAÇÃO - processador intel 

core i5-10400, 2.9ghz (4.3ghz max turbo), cache 12mb, lga 

1200 - bx8070110400 

UND 5 

91 

ROTEADOR WIRELESS - GIGABIT, DUAL BAND - 1 

porta wan - 3 portas lan - 4 antenas – velocidade de 1200mbps 

– wmm – controle de banda – suporte ipv4 e ipv6 

UND 40 

92 

ROTEADOR WIRELESS 1200 MBPS - 4 Antenas 4 Portas. 

Velocidade 1200 Mbps, Padrão Wi-Fi 802.11AC, Frequência 

2.4 GHz e 5 GHz, 4 antenas, 4 portas, 3 portas LAN, 1 porta 

WAN, Segurança WPA-PSK / WPA2-PSK, Voltagem Bivolt, 

Certificações CE, RoHS e Anatel, Garantia mínima de 02 anos. 

UND 30 

93 

ROTEADOR WIRELESS 300MBPS - 4 portas 10/100Mbps 4 

Antenas, Botão Reset, Fonte de Alimentação Externa: 

9VDC/0.6ª, Antena: 4 Antenas Omnidirecionais Fixas de 5dBi, 

Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 

802.11b, Frequência: 2.4 - 2.4835GHz, Certificações: CE, 

ROHS, Potência de Transmissão: <20dBm, Segurança 

Wireless: WPA-PSK / WPA2-PSK, Funções Wireless: WDS, 

Tipo de WAN: IP Dinâmico / IP EStático / PPPoE, 

Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, UPnP, DMZ, 

DNS Dinâmico: Oray, Firewall: Vínculo de Endereço IP e 

MAC, Protocolos: IPv4, Rede para convidados: Rede para 

Convidados 2.4GHz, Dimensões: 167 x 118 x 33 mm, 

Interfaces: 4 Portas LAN 10/100Mbps. Homologado pela 

Anatel. 

UND 13 

94 

ROTEADOR WIRELESS 450MBPS - 4 PORTAS 

10/100MBPS 3 ANTENAS FIXAS, Especificações Roteador 

TP-Link TL-WR940N 10/100Mbps, Interface: 4 portas LAN 

10/100Mbps e 1 porta WAN 10/100Mbps; Botões: Botão de 

Rede Wireless Liga/Desliga, Botão WPS / Reset, Botão 

Liga/Desliga; Fonte de alimentação externa 9V CC / 0.6ª, 

Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 

802.11b; 3 Antenas Fixas Omnidirecionais de 5dBi (RP-

SMA); Dimensões 7.9 x 5.5 x 1.2 pol. (200 x 140 x 28mm), 

Frequência 2.4-2.4835GHz; Taxa do sinal 11n: Até 450Mbps 

(dinâmico), 11g: Até 54Mbps (dinâmico); 11b: Até 11Mbps 

(dinâmico) 

UND 20 

95 

ROTEADOR WIRELESS COMAS CARCTERISTICAS: 

WIRELESS 300MBPS - 1X WAN ETHERNET 10/100MBPS, 

BIVOLT, DUAS ANTENAS EXTERNAS. Características de 

UND 10 
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hardware: Interface: 4 portas lan 10/100mbps, 1 porta wan 

10/100mbps, Botões: botão wps/reset, Fonte de alimentação 

externa: 9vdc / 0.6ª, Padrões wireless: ieee 802.11n, ieee 

802.11g, ieee 802.11b, Antena: 2 antenas, Características 

wireless: Frequência: 2.4-2.4835ghz, Taxa de sinal: 11n: até 

300mbps, 11g: até 54mbps, 11b: até 11mbps, Sensibilidade de 

recepção: 270m: -68dbm@10% per, 130m: -68dbm@10% per, 

108m: -68dbm@10% per, 54m: -68dbm@10% per, 11m: -

85dbm@8% per, 6m: -88dbm@10% per, 1m: -90dbm@8% 

per, Potência de transmissão: ce: <20dbm, Fcc: <30dbm, 

Funções wireless: habilitar/desabilitar rádio wireless, bridge 

wds, wmm, estatísticas wireless, Segurança wireless: 64/128-

bit wep, wpa / wpa2,wpa-psk / wpa2-psk. Características de 

software: Qos: wmm, controle de banda, Tipo de wanip 

dinâmico /ip estático /pppoe/Pptp/l2tp, Gerenciamento: 

controle de acesso Gerenciamento: local, Gerenciament: 

remoto, Dhcp: servidor, cliente, lista de clientes dhcp, Reserva 

de endereços Redirecionamento de portas: servidor virtual,port 

triggering, upnp, dmz, Dns dinâmico: dyndns, comexe, no-ip 

Vpn pass-through : pptp, l2tp, ipsec (cabeçalho esp), Controle 

de acesso: controle dos pais, controle de gerenciamento local, 

lista de estações, agenda de acesso, regras de gerenciamento: 

Firewall: s, spi firewall, Filtro de endereço ip / endereço 

mac/filtro de domínio, Vinculação de endereços ip/mac, 

Protocolos: suporte a ipv4 e ipv6. Rede de visitantes: rede para 

visitantes de 2,4 ghz x1, Certificação: ce, rohs, acompanha: 

Fonte de energia, Cabo ethernet, Guia de instalação rápida. 

Requerimentos do sistema: windows 2000/xp/vistaTM, 

windows 7, windows 8, windows 8.1, windows 10 ou mac os 

ou sistema baseado em Linux. Garantia mínima de 12 meses. 

96 

SCANNER – Automática. Cópia Frente e Verso. Área de 

Digitalização: 21,6 x 609,6. Profundidade de Cores: 30 bits 

interna / 24 bits externa Densidade. Resolução Ótica: 600 

dpi. Dispositivo Fotoelétrico CIS. Páginas por minuto: 35 

ppm. Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas. Ciclo 

Diário: 4000 páginas. Tamanho Máximo para 

Digitalização: A4 (21×29,7cm). Tipos de documento: Cartão 

de visita, Papel Comum, Cheque.  Gramatura máxima do 

papel: 413 g/m. Conectividade: USB 3.0 Sistemas 

Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 

8, Windows 10. Drivers suportados: TWAIN. 

 Alimentação: Bivolt (110/220V). Itens Inclusos: Cabo 

de Alimentação, Manual do usuário Dimensões sem 

caixa (L x A x P): 29,6 x 17,6 x 16,9 cm. Peso sem Caixa: 3,7 

kg . Garantia: 1 ano 

UND 11 

97 

SSD 512GB – sata ver 3.0 – formato: 2,5" - interface: sata rev. 

3.0 (6gb/s) – compatível com versões anteriores para sata rev. 

2.0 (3gb/s) - capacidade¹: 512gb - controlador: sm2259. - nand 

3d tlc - criptografia: aes 256 bits - leitura/gravação sequencial²: 

até 550/520mb/s. - máximo 4k leitura/gravação: até 

UND 50 
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90.000/80.000 iops - consumo de energia: 0,06w inativo / 0,2w 

média / 1,3w (max) leitura / 3,2w (max) gravação - 

temperatura de armazenagem: -40 °c a 85 °c - temperatura de 

operação: 0 °c a 70 °c - dimensões: 100,1 x 69,85 x 7 mm - 

vibração durante a operação: 2,17g pico (7 – 800 hz) - vibração 

fora de operação: 20g pico (10 – 2000 hz) 

98 

SSD M2 256 GB - formato: 2,5" - interface: sata rev. 3.0 

(6gb/s) – compatível com versões anteriores para sata rev. 2.0 

(3gb/s) - capacidade¹: 256gb - controlador: sm2259 - nand 3d 

tlc - criptografia: aes 256 bits - leitura/gravação sequencial²: 

até 550/500mb/s - máximo 4k leitura/gravação: até 

90.000/80.000 iops - consumo de energia: 0,06w inativo / 0,2w 

média / 1,3w (max) leitura / 3,2w (max) gravação - 

temperatura de armazenagem: -40 °c a 85 °c - temperatura de 

operação: 0 °c a 70 °c - dimensões: 100,1 x 69,85 x 7 mm - 

vibração durante a operação: 2,17g pico (7 – 800 hz) - vibração 

fora de operação: 20g pico (10 – 2000 hz) 

UND 15 

99 

SUGADOR DE SOLDA - Material: alumínio, Comprimento: 

18,50 cm; Diâmetro do eletrodo: 5 mm; Cor: Azul; Categoria: 

Profissional, Potência: 220 W. 

UND 17 

100 

SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT - 

Características: Caixa de plástico, de uso em mesa ou de 

montagem na parede - Sistema Plug and Play, não precisa 

configurar - O design sem ventoinha garante funcionamento 

silencioso; Voltagem: Bivolt; Cor: Branco; Certificações: CE, 

RoHS; Dimensões do produto: Largura: 12,7cm Altura: 6,6cm 

Profundidade: 2,3cm; 8 Portas 10/100Mbps; Conexão: Plug 

and Play; Recursos: Auto MDI/MDIX; acompanha 1 Fonte de 

energia; 01 ano Garantia. 

UND 39 

101 

SWITCH 16 PONTOS - Especificações: Certificação: FCC, 

CE, RoHs; Dimensões aprox.: 294 x 180 x 44 mm; Padrões e 

Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 

802.3x; Interface: 16 portas RJ45 com Autonegociação 

10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX); Mídia de rede: 

10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 

EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP 

cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); EIA/TIA-568 100Ù STP 

(máximo 100m); 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable 

(maximum 100m); Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 

50/60Hz. 

UND 20 

102 

SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT - 

Especificações Características de hardware Padrões e 

protocolos Ieee 802.3 Ieee 802.3u Ieee 802.3x Interface: 24 

portas rj45 de auto-negociação 10/100mbps Mídia de rede: 

10base-t: utp cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100base-

tx: utp cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de 

alimentação: Fonte de energia externo (saída: 9vdc/0.6a) 

Consumo de energia: Máximo: 3.19w (220v/50hz) Dimensões 

(l x c x a): 11.67.11.7pol. (29418044 mm) Montagem: Rack 

mountable Max power consumption: 3.19w(220v/50hz) Max 

UND 15 
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heat dissipation: 10.88btu/h Desempenho Capacidade de 

comutação: 4.8gbps Tabela de endereços mac: 8k Outros 

Certificação: Fcc, ce, rohs Conteúdo do pacote Tl-sf1024d 

Cabo de alimentação Guia do usuário Ambiente Temperatura 

de operação: 0 c ~ 40 c (32 f ~ 104 f) Temperatura de 

armazenamento: -40 c ~ 70 c (-40 ff ~ 158 f) Umidade de 

operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de 

armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação. 

103 

TABLET BSM-X200 TAB A8 WI-FI - grafite men, Cinza, 

Capacidade de armazenamento da memória 64 GB Tamanho 

da tela 10.5, Sistema operacional . Android 11, Tela grande 

de 10.5", Performance: Octa-core com 4GB de RAM e 64GB 

de memória interna, Quatro Alto-Falantes com assinatura 

Dolby Atmos, Bateria de Longa duração de 7.040mAh e Fast 

Charging 15W, Garantia: 1 ano 

UND 36 

104 

TECLADO COM FIO ABNT2 105 TECLAS USB - Cor: 

Preto; Interface: USB; Layout: ABNT 2 Brasil com a tecla “ç”; 

Teclas: 105 teclas; Serigrafia das teclas: Silk; Durabilidade da 

tecla: 10 milhões de acionamentos; Comprimento do cabo 

USB: 1,5 m; Dimensões (máximas): 12,2 / 38,5 / 2,5 cm (Prof / 

Larg / Alt); Dimensões da embalagem: 14,5 / 40,5 / 3 cm (Prof 

/ Larg / Alt); LEDs indicativos: Num Lock / Caps Lock / Scroll 

Lock; Alimentação: Voltagem: 5 V DC; Corrente: 300 Ma. 

UND 78 

105 

TECLADO FORMATO SLIM COM BORDAS 

ARREDONDADAS - teclas macias silenciosas e alta 

durabilidade (caracteres impressos não devem se apagar pelo 

uso contínuo); conexão usb, não sendo aceito o uso de 

adaptadores; cor: preto; teclado padrão abnt-2 com todos os 

caracteres da língua portuguesa, inclusive o "ç" 

UND 40 

106 
TINTA PARA IMPRESSORA HP, GT51 xl, cor Amarela, 90 

ml. 
UND 16 

107 TINTA PARA IMPRESSORA HP, GT51 xl, cor Azul, 90 ml. UND 16 

108 
TINTA PARA IMPRESSORA HP, GT51 xl, cor Magenta, 90 

ml. 
UND 16 

109 TINTA PARA IMPRESSORA HP, GT51 xl, cor Preta, 90 ml. UND 32 

110 

TONER DE TINTA COMPATIVEL COM IMPRESSORAS 

HP LASER MONO M426DW - HP CF226A 226A CF226AB 

| M426 M426FDW M426DW M402DN M402N 

UND 100 

111 

TRANSFORMADOR 2000W BIVOLT - Potência: 2000 VA, 

Fusível Térmico Rearmável: Se ligar um equipamento que 

exceda a potência do autotransformador, o aumento da 

temperatura próximo a 130°C faz o fusível desligar o 

equipamento. Quando a temperatura baixa próximo a 70°C ele 

volta a funcionar. * Entrada Saída: Transforma 120V em 

220V, ou 220V em 120V. Bivolt * Frequência: 60Hz * Cor: 

Preto * Gabinete: Caneca plástica * Adaptador: Exclusivo 

sistema de W, que elimina o risco de choques elétricos * 

Tomadas: Tomada elétrica tripolar * Cordão: Cordão 3 x 

0,75mm2 80 cm de acordo com as normas de plugues e 

tomadas NBR14136 

UND 30 
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112 

TUBO ESTANHO SOLDA 25 GRAMAS 63X37 1MM - 

Estanho para solda em tubo 25g; Fio de Solda; Composição de 

63% Estanho (Sn) e 37% Chumbo (Pb); Mistura eutética com 

baixo ponto de fusão e maior resistência; Ideal para soldagens 

manuais de conexões e terminais; Armazenada em tubo com 

25g; Fio espesso com 1.0mm de diâmetro. 

UND 25 

113 

WEBCAM FULL HD – com microfone 50hz integrado – 

resolução 1080mp – conexão usb 2.0 – foco ajustavel – cabo 

com 1.3m – tecnologia plug and play (não precisa instalar 

drive) 

UND 22 

114 
WEBCAM HD - resolução 720mp – 2.7” – estabilização 

digital de imagem – distancia focal 720-720 – conexão ubs  
UND 15 

 

1.2 Os itens objeto deste Termo de Referência estão dentro da padronização seguida pelo 

órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho, levantados de acordo com 

real necessidade da administração e definições elencadas no Termo de Referência. 

1.3 As quantidades constantes neste Termo de Referência foram obtidas mediante demanda 

enviada pelas Secretarias Municipais. 

1.4 O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de 

entrega não superior a 07 (sete) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de 

Compra, Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

1.5 Os itens objeto deste Termo de Referência, devem ser entregues no Município de 

Jucurutu/RN, com endereço estabelecido na Ordem de Compra/ Nota de Empenho, dentro do 

horário de expediente que é das 7h às 13h. 

1.6 Serão aceitos os itens objeto deste Termo desde que: 

 1.6.1 A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Ordem de Compra/ Nota de Empenho; 

1.6.2 A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de Referência. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1 – A referida aquisição se faz necessária uma vez que existe a necessidade de manter as 

secretarias e seus diversos setores em constante funcionamento por meio de equipamentos e 

materiais de informática, a fim de realizar o desenvolvimento das diversas atividades 

administrativas. A aquisição de equipamentos de informática possibilita qualificação do 

serviço, garantindo que ele seja executado de forma rápida e segura, prezando pela satisfação e 

eficiência dos funcionários. 

 

3 - PERÍODO PARA CONTRATAÇÃO 

3.1 – A contratação poderá ter vigência de até 12 (doze) meses e a vigência inicia-se a partir da 

data da sua assinatura ou entrega da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, quando for o 

caso. 

 

4 - VALOR GLOBAL DE REFÊRENCIA E AVALIAÇÃO DO CUSTO 

4.1 - O custo estimado será apurado por meio de pesquisa mercadológica que embasará o mapa 

de preços constante do processo de contratação. 
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5 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PARA AQUISIÇÃO DOS BENS 

5.1 - Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestados fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de 

atividade compatível em características ao objeto deste Termo de Referência; 

a) Sendo o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura do 

representante legal deve ser reconhecida firma em cartório competente; 

b) Em havendo necessidade de realização de diligência, o licitante deverá disponibilizar todas 

as informações necessárias à comprovação de legitimidade dos atestados apresentados, tais 

como: cópias de nota fiscal e/ou nota de empenho e/ou do termo de contrato que deram suporte 

à contratação. 

5.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

5.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo à sede da 

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

5.2.3. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e com a Procuradoria Geral 

da sede da licitante, mediante certidão negativa de débitos; 

5.2.4. Certidão de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

5.2.5. Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e com a 

Procuradoria da Fazenda Nacional, incluindo-se créditos previdenciários, mediante da Certidão 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

5.2.6. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

5.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

5.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.3.1. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, quando a emissão da mesma terá de ser com data de até 

30 (trinta) dias anteriores a de abertura dos envelopes, ou da data de vigência especificada na 

certidão, caso haja, sob pena de inabilitação do licitante, caso o mesmo descumpra o que 

determina o referido item; 

5.4 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, REGURALIDADE E QUALIFICAÇÕES: 

5.4.1. Requerimento do Empresário, ou Certificado de Microempreendedor Individual – MEI;  

5.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial; 

5.4.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem 

 

6 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
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agência e conta corrente indicados pelo contratado, tudo em obediência a ordem cronológica de 

pagamento. 

6.2 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

6.3 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

6.5 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

6.6 - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste 

Termos, bem como, nos documentos oriundos dele. 

6.7 - Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

6.8 - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

6.9 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

6.10 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

6.11 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de 

habilitação.  

6.12 - Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo 

de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 
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6.13 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

6.14 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  

6.15 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,______________ / UF16438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
( 6 / 100 ) I = 0,______________ / UF16438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                   365 

7 - DO REAJUSTE 

7.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

7.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.  

7.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

7.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

8 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  
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8.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 

Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019. 

 

9 - RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

9.1 Os itens objeto deste Termo de Referência serão recebidos: 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta. 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 02 (dois) 

dias do recebimento provisório. 

9.2 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

9.3 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1 São obrigações do CONTRATANTE: 

10.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como efetuar o 

pagamento de acordo com a forma convencionada; 

10.1.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar a entrega 

dos bens adquiridos, dentro das condições pactuadas;  

10.1.3 Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais 

irregularidades na entrega dos bens adquiridos, fixando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas para sua substituição; 

10.1.4 Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da CONTRATADA que 

embaraçar ou dificultar a sua fiscalização; 

10.1.5 Observar para que durante toda a validade do Contrato Administrativo e/ou Atas de 

Registros de preços, oriundos deste Termo de Referência. Sejam mantidas todas as condições 

de habilitação e qualificação da CONTRATADA, exigíveis neste Termo e demais documentos 

por ele orientado, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela 

com prazo de validade vencida. 

 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1 A Contratada obriga-se a: 

11.1.1 Efetuar a entrega dos bens de acordo com o exigido neste TR; 

11.1.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 

presente Termo de Referência; 

11.1.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de 

Referência; 
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11.1.4 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

11.1.5 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.1.6 Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

12 - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 

2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 10.024 de 2019, a Contratada que, no 

decorrer da contratação: 

12.1.1 Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

12.1.2 Apresentar documentação falsa; 

12.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.4 Cometer fraude fiscal; 

12.1.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados neste Termo de Referência, bem como, nos 

documentos oriundos dele, tais como: Edital, Ata de Registro de Preços ou no Contrato. 

12.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

12.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

12.2.2 Multa: 

12.2.3 Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias; 

12.2.4 Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 

moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

12.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Jucurutu/RN, pelo prazo de até dois anos. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e 

impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na 

esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 

87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 

2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 

12.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 

12.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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12.6 Para também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 

profissionais que, em razão do contrato decorrente deste Termo de Referência: 

12.6.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de tributos; 

12.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos deste Termo de 

Referência; 

12.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados; 

12.6.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

13 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

14 - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

14.1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 

ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

15 - CONTROLE DA EXECUÇÃO 

15.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo 

dará ciência à Administração.  

15.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

15.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

16 - DA FORMA DE FATURAMENTO 

16.1 Por ocasião da solicitação de execução dos serviços e de compra será identificada a forma 

de faturamento, que poderá ser para o: 
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16.1.1 MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN inscrito no CNPJ n° 08.095.283/0001-04, com sede 

na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro. 

 

16.1.2. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCURUTU/ RN, 

inscrito no CNPJ Nº 13.967.407/0001-34, com sede na Rua Praça João Eufrásio de Medeiros, 

nº 14 – Centro. 

 

16.1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCURUTU/ RN, inscrito no CNPJ Nº 

11.280.802/0001-19, com sede na Rua Epaminondas Lopes, nº 166, Centro; 
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ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2022 

 

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, 

com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Iogo Nielson de Queiroz e Silva, doravante denominado simplesmente 

PROMITENTE CONTRATANTE, e a empresa ______, inscrita no CNPJ nº ___, com 

Inscrição Estadual nº ___ e sede na _____, neste ato representada por _________, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador de RG nº ___ (SSP/ ___) e CPF nº ______, 

residente na _________, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE 

CONTRADADA, e de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

no Decreto Federal n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decretos Municipais nº 1145, 1146, 

1147 e 1148/2017, conforme classificação das propostas apresentadas, resolvem registrar os 

preços oferecidos pela empresa, como segue: 

 

1. DO OBJETO 

1.1 - O objeto desta Ata é a REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO 

GRADATIVA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 

devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, a qual passa a 

fazer parte deste documento. 

 

1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de 

Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento. 

 

1.3 - A existência de preços registrados não obriga o Município de Jucurutu/ RN a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

ITEM 
Especificação Marca Unid Quant Valor 

Unit 

Valor 

Total  

 

2.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata. 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
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4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua 

subscrição, não podendo ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 



 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICÍPIO DE JUCURUTU 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, CEP: 59.330-000 

E-mail: licitacao@jucurutu.rn.gov.br 
 

EDITAL  

(Pregão Eletrônico nº 037/2022 - Processo Administrativo n° 20120001/2022) 
 

50 

 

 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2. a pedido do fornecedor.  

 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, 

§1º do Decreto nº 7892/13. 

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 

anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 

2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

Jucurutu/ RN, ____ de __________ de 2022. 

 

___________________________________  

Iogo Nielson de Queiroz e Silva 

P/ Promitente Contratante 

___________________________________  

P/ Promitente Contratada 
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ANEXO III  

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2022 

 

CONTRATO 

ADMINISTRATIVO QUE 

FAZEM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ 

RN E A EMPRESA _______   

 

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, 

com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Iogo Nielson de Queiroz e Silva, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e a empresa ______, inscrita no CNPJ nº ___, com Inscrição Estadual nº _ e 

sede na _____, neste ato representada por _________, (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), portador de RG nº ___ (SSP/ ___) e CPF nº ______, residente na _________, 

doravante denominada simplesmente de CONTRADADA, em observância às disposições da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 

8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 - O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, visando atender às necessidades do Município de 

Jucurutu/RN., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 

anexo do Edital.  

 

1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e 

à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

1.3 - Discriminação do objeto: 

 

Item Descrição Marca Unid.  Quant Valor unit Valor total 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, 

com início na data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

 

Dotação Orçamentária:   

Elemento de Despesa:   

Fonte:  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 

Referência. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital. 

 

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital.  
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII 

e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao 

Edital;  

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 

contratos. 
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

na imprensa oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Jucurutu/ RN. para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme 

art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

 

Jucurutu/ RN, ____ de __________ de 2022. 

 

 

___________________________________  

Iogo Nielson de Queiroz e Silva 

P/ Promitente Contratante 

___________________________________  

____________________________ 

P/ Promitente Contratada 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1..................................................................... 

CPF Nº ........................................................... 

2..................................................................... 

CPF Nº ........................................................... 

 

 

 

 


