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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
O Município de Urandi– BA, torna público que se encontra aberta no setor de Licitação, situada à Rua Sebastião 
Alves de Santana, nº 57, Centro, Urandi/BA, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com a finalidade de 
Aquisição Futura e Eventual de Equipamentos de informática, Periféricos e Serviços de Manutenção Preventiva e 
Corretiva de Computadores, Notebooks e Impressoras, Recargas de Tonner e de Cartuchos, para atender as 
necessidades das Secretarias do Município de Urandi - BA, em conformidade com os dispositivos do ANEXO I, deste 
Edital, por meio de fornecimento parcelado. 
 
O pregão será realizado pelo pregoeiro João Goutemberg de Souza Figueiredo, portador da C.I. n° M-5.449.176 – 
SSP/MG e do CPF 737.369.706-25. 
 
Rege a presente licitação as normas contidas neste Edital,Lei Federal 10.520 de 17/07/02, regulamentada pelo 
Decreto n° 3.555, de 08/agosto/2000, alterado pelos Decretos n° 3.693, de 20/dezembro/2000, e 3.784, de 
06/abril/2001, a Lei Complementar nº 123 de 14 dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto 
de 2014, e no que couber, na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e de demais normas pertinentes. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 039/2019 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 022/2019 

TIPO: 
MENOR PREÇO POR LOTE 

 

DATA: 18 DE JULHO DE 2019 
HORÁRIO: 08:00 HORAS 

LOCAL: RUA SEBASTIÃO ALVES DE SANTANA, Nº 57, CENTRO 
SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte 
integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
1 – DO OBJETO 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a finalidade de Aquisição Futura e Eventual de Equipamentos de informática, 
Periféricos e Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Computadores, Notebooks e Impressoras, Recargas de 
Tonner e de Cartuchos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Urandi - BA, em conformidade 
com os dispositivos do ANEXO I, deste Edital, por meio de fornecimento parcelado. 
 
1.2 – É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se 
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
2 – DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 – Poderão participar do certame todas as pessoas jurídicas interessadas pertencentes ao ramo de atividade do 
objeto de licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e 
seus anexos, arcando os licitantes com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas. 

2.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de: 
2.2.1 – Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal, Município se nas respectivas 
entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar 
como Município de Urandi/BA; 
2.2.2 – Pessoas Jurídicas das quais participem, seja a qualquer título, dirigentes ou servidores do Município de Urandi – 
BA, conforme artigo 9° da Lei de Licitações e Contratos. 
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2.2.3 – Que incorrer nas penalidades previstas no Art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93; 
2.2.4 – Em Consórcio. 
2.5 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão, a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial do 
MUNICÍPIO, no site – www.urandi.ba.gov.br, à disposição dos interessados, os quais poderão obtê-lo junto ao Setor 
de Licitação do Município, na Rua Sebastião Alves de Santana, nº 57, Centro, Urandi – BA, de segunda a sexta-feira das 
7:30 às 12:00 h. Outras informações sobre a licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio na sala da CPL-
Comissão Permanente de Licitação, nos mesmos locais e horários,  pelo(s) Telefone 77-3556-2127 e através do E-mail: 
cpl.urandi@gmail.com 
 
3 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
3.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido de 
esclarecimento e o pedido de impugnação na sede da Prefeitura Municipal de Urandi, no Setor de Licitação e 
Contratos, localizada na Rua Sebastião Alves de Santana, n° 57, Centro Administrativo, Urandi – BA, não sendo aceitos, 
em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax ou por meio eletrônico, cabendo ao pregoeiro decidir sobre o 
requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
3.1.1 – O pedido de esclarecimento poderá ser feito via E-mail: cpl.urandi@gmail.com 
3.2 - A petição deverá ter: Cabeçalho em todas as folhas, contendo todos os dados que identifiquem o licitante; 
número do Pregão e do Processo e será dirigida à autoridade subscritora do Edital; 
3.2.1 – Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame; 
3.3 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer até 
às 12h00min (doze) horas do segundo dia útil que anteceder a data de realização da Sessão Publicado Pregão, hipótese 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
4.1. - PESSOA JURÍDICA 
4.1.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
4.1.1.1 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
4.1.1.2 – Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular (poderá ser utilizado o modelo 
do Anexo III deste Edital) com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 4.1.1.1, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga; 
4.1.1.3 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, documento que comprove esta condição 
(poderá ser utilizado o modelo no Anexo VII deste edital). 
4.1.1.4 – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do Anexo IV do Edital. 
Observando que todo o teor do conteúdo no modelo deverá constar na declaração a ser entregue no certame. 
4.2 – O representante de licitante presente à sessão devera identificar-se exibindo cópia com o original do documento 
oficial de identificação. 
4.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada. 
4.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele 
representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
4.5 – A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento, impedirá 
a participação da licitante no presente certame. Neste caso, o(s) portador(es) dos envelopes poderá(ão) assistir apenas 
como ouvinte(s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar 
ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, 
por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1) ou (2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará 
autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o 
intuito de ampliar a disputa. 
 
5 – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes 
fechados e indevassáveis respectivamente, contendo em sua parte externa, além do nome do proponente e todos os 
dados que identifiquem o licitante, os seguintes dizeres: 

mailto:cpl.urandi@gmail.com
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Envelope nº 1 – Proposta de Preços 
À Prefeitura Municipal de Urandi/BA 
Pregão nº 022/2019 
Razão Social do Proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
 
Envelope nº 2 – Habilitação 
À Prefeitura Municipal de Urandi/BA 
Pregão nº 022/2019 
Razão Social do Proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
 
5.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do licitante, processada em computador ou datilografada, 
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões 
ou entrelinhas devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante 
proponente.  
 
5.3 – Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
6.1 - A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos: 
6.1.1 – Cabeçalho, em todas as folhas, contendo todos os dados que identifiquem o licitante; 
6.1.2 – Número do Pregão e do Processo; 
6.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca (neste caso, quando couber) dos produtos 
cotados em conformidade com as especificações do modelo de proposta – Anexo II deste Edital. A ausência da 
especificação da marca implicará na desclassificação da proposta. 
6.1.4 – Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
6.1.5 – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
6.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
6.3 – Serão desclassificadas as propostas que: 
6.3.1 – Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham condições; 
6.3.2 – Apresentem valores manifestamente inexequíveis; 
6.3.3 – Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento. 
6.4 – Poderão ser cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula. 
6.5 – Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta e que 
não causem prejuízo à Administração. 
6.6 – O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável. 
6.7 – Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a consulta de preços sob autorização do 
Pregoeiro, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar 
ligações para consulta de preços, fora da sala da sessão, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, 
o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele lote. 
 
7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem 
respeito a: 
 
7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
7.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
7.2.1.1 – Certificado da condição de microempreendedor individual; 
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7.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração se nesta constar o objeto social e 
administração da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais; 
7.2.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da 
documentação mencionada na alínea 7.2.2, deste subitem; 
7.2.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
7.2.5 – Cédula de Identidade e Prova de inscrição no Cadastro de pessoa Física - CPF, (do titular ou sócio-administrador 
da empresa); 
7.2.6 – Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  
7.2.7 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
7.2.8 – Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da cidade onde estiver 
estabelecido. 
7.2.9 – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo no Anexo VII deste edital 
(SOMENTE PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE); 
7.2.10 – Declaração da empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art.7º da Constituição Federal, no 
que diz respeito ao trabalho de menores, conforme Anexo V deste Edital. 
7.2.11 – Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a 
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme Anexo VI. 
 
7.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
7.3.1 - prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, relativa à sede do licitante; 
7.3.2 – prova de regularidade relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta RFB/PGFN 
nº 1.751, de 02/10/2014); 
7.3.3 – prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
7.3.4 – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa (CNDT). 
7.3.5 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e 
certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 
suspensa. 
7.3.6 Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte será obrigatória a apresentação dos 
documentos indicados no subitem 7.3, deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida 
comprovação. 
7.3.6.1 A comprovação de que trata o subitem 7.3 deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes 
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de cinco dias úteis, contado a partir do 
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração. 
 
7.4 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA 
7.4.1- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação expedida pelo poder judiciário da sede da pessoa jurídica, com 
validade não superior a 60 (sessenta) dias. 
7.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 
7.4.2.3 - Fica desobrigado de apresentar o Balanço Patrimonial as microempresas e empresas de pequeno porte, 
conforme regulamenta o Art. 3º do Decreto Federal 8.538 de 06 de outubro de 2015. 
7.4.2.4 – Declaração de Optante ou Não Optante do Simples Nacional. 
 
7.5 Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação do seguinte Documento: 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (UM) atestado, fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado com firma reconhecida de quem o emitiu. 
 
7.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
7.6.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como 
válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
7.6.2 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto 
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neste título inabilitará o licitante; 
7.6.3 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original a ser substituído 
por cópia reprográfica autenticada. 
7.6.4 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, preferencialmente, 
com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação 
vigente: 
7.6.4.1 – Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
7.6.4.2 – se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
7.7 - Os documentos exigidos na fase de Habilitação e que forem regularmente apresentados na fase de 
Credenciamento, ficam dispensados de apresentação. 
 
7.8 – O pregoeiro, manterá, em seu poder, os documentos das demais licitantes pelo prazo de 30 (trinta) dias após a 
homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-los ao fim deste período, sob pena de inutilização dos mesmos. 
 
8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
8.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o 
credenciamento dos interessados em participar do certame. 
8.2 – Encerrada a fase de credenciamento, o pregoeiro declarará aberta a Sessão do Pregão, oportunidade em que não 
mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta e a 
Documentação de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
8.3 – A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
8.3.1 – Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
8.4 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos 
os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
8.5 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
8.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 
critérios: 
8.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
8.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3(três). 
8.6.3 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes. 
8.7-O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por 
meio de sorteio no caso de empate de preços. 
8.8 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais 
empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
8.9 – Os lances deverão ser formulados por lote, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do pregão, aplicável inclusive em 
relação ao primeiro. 
8.10 – Na licitação será assegurado, como critério de desempate contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. 
8.10.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
8.10.2 – Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
8.10.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
8.10.2.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 8.10.2.1, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei 
Complementar n° 123/06, conforme o caso e modalidade licitatória, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
8.10.2.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/06, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 



 

 MUNICÍPIO DE URANDI 

      Rua Sebastião Alves de Santana, n.º 57 - Centro Administrativo  

Cep: 46.350-000, Urandi – Bahia – CNPJ: 13982632/0001-40 

6 

8.11 – Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.12 – O disposto anteriormente em relação às microempresas e empresas de pequeno porte só se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
8.13 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
8.14 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da 
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 
ordenação das propostas. 
8.15 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
8.16 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
8.16.1 – Caso haja lance de preço e, por conseguinte, a diminuição do valor inicial da proposta, a redução do preço 
deverá ser distribuída de forma idêntica entre os itens que compõem o lote, aplicando-se o percentual reduzido em 
cada um deles. 
8.17 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, 
apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
8.18 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação 
de seu autor. 
8.19 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser sanadas na 
sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
8.19.1 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
8.20 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de 
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
8.20.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, 
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados 
pela verificação, a licitante será inabilitada.  
8.21 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 7.3, o Pregoeiro, se necessário, 
diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Urandi/BA. 
8.22 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame. 
8.23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará 
a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo 
autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
8.24 – Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
9.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, 
abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde 
logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a 
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação. 
9.3 – As razões e contra-razões recursais deverão ser protocoladas no setor de Licitação do município e Urandi BA até 
às 12h00minh do último dia do prazo, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax ou por 
meio eletrônico. 
9.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 
autoridade competente.  
9.5 – Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo decididos e constatados a regularidade 
dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
9.6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
9.7 - A adjudicação será feita por lote do objeto. 
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10 – DOS PRAZOS DE PRESTAÇÃO DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 
10.1 – O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura. 
10.1.1 - Conforme disposto no contrato, correrá por conta da Contratada as despesas de seguro, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias para o 
regular fornecimento dos produtos, sendo facultada a contratante a rescisão contratual, nos termos da Lei, se ocorrer 
fato que a justifique. 
 
11- DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO  
11.1 – O setor competente para autorizar, conferir e fiscalizar os produtos desta licitação será a Secretaria o qual o 
fornecedor entregar o produto, observados os Artigos 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que o mesmo poderá 
delegar tais poderes, a seu exclusivo critério, aos outros órgãos da Administração Direta. 
11.2 – A Administração Municipal reserva-se o direito de não receber o produto desta licitação em desacordo com o 
previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no Art. 24, inciso XI da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
11.3 – A licitante comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos, bem como efetuar a 
substituição imediata do produto irregular. Sendo facultado à contratante a execução e/ou acompanhamento de 
testes periódicos da qualidade dos produtos. 
11.4 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado para contratação, o Município de Urandi, para atender a 
seus interesses, poderá aumentar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 
obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.  
 
12 – DO PAGAMENTO 
12.1 – Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão efetuados no máximo em até 30 
(trinta) dias, após o fornecimento dos produtos constantes da ordem de compras e apresentação dos documentos 
fiscais devidos. 
12.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de 
sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
13 - DAS OBRIGAÇÕES 
13.1 – Obrigações da licitante contratada 
13.1.1 - Responsabilizar-se pelos produtos em conformidade com as especificações deste Edital e as normas 
estabelecidas pela Secretaria a qual será fornecido; 
13.1.2 - Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, trabalhistas, 
previdenciárias, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a funcionários, ficando 
o Município de Urandi - BA isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 
13.1.3 – Responder por danos e prejuízos, tanto materiais quanto morais, durante o fornecimento do produto, 
causados à contratante ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados; 
13.1.4 - Responsabilizar-se a substituir imediatamente o empregado ou preposto cuja permanência na condução dos 
serviços for considerada inadequada ou inconveniente; 
13.1.5 - Responsabilizar-se pela qualidade do produto atentando para as especificações técnicas exigíveis. 
 
13.2 – Obrigações do Município: 
13.2.1 – Acompanhar e fiscalizar a entrega do produto de acordo com o constante na planilha de especificações. 
13.2.2 - Efetuar o pagamento nos termos da cláusula 12. 
13.2.3 – Notificar a Contratada através da Secretaria de Administração, fixando-lhe prazo para corrigir eventuais 
irregularidades nos produtos deste processo. 
13.2.4 - Realizar o controle do recebimento dos produtos recebidos, qualitativa e quantitativamente, visando, 
inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
14.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de contrato, cuja respectiva 
minuta constitui anexo do presente ato convocatório (anexo VIII); 
14.1.1– Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014), Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho, (CNDT), o órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico de informações ou outro, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 
14.1.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, 
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no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o sub item 14.1.1, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 
realizar. 
14.2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer à 
Prefeitura Municipal de Urandi/BA, junto ao Setor de Licitações e Contratos para assinar o termo de contrato. 
14.3 - Previamente à contratação, será realizada consulta, pela contratante, para identificar possível proibição de 
contratar com o Poder Público.  
14.3.1 - Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas 
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, 
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 
demais cominações legais 
 
14.4. O Proponente terá o seu Contrato cancelado por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 
contraditório e ampla defesa:  

14.4.1. A pedido, quando:  
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Contrato, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior;  
b) o seu preço tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 
compõem o custo do material.  
14.4.2. Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não aceitar reduzir o preço, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;  
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;  
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;  
d) não cumprir as obrigações decorrentes do Contrato;  
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes do Contrato, sem justificativa 
aceitável;  
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Contrato ou nos 
pedidos dela decorrentes.  
14.5. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido Apostilamento no 
Contrato e informará os Proponentes a nova ordem de registro.  
 
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1 – Ocorrendo inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, o adjudicatário ficará sujeito a 
penalidades, garantia prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pelo órgão de Administração, 
salvo justificativas expressas aceitas, a saber: 
15.2 – o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes, sem 
prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais; 
15.3 - Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigações previstas no contrato, poderão ser aplicadas, 
conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública, e 
eventuais responsabilidades civis e criminais: 
a) multa diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor atualizado do objeto licitado pelo atraso 
injustificado no prazo da prestação do serviço conforme sub item 12.1.1; 
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da parcela em atraso; 
14.3.1 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da respectiva notificação. 
 
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária referente ao 
exercício econômico-financeiro de 2019: 
 
Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria Municipal de Administração 
Atividade Projeto: 2017 – Gestão da Secretaria de Administração 
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Atividade Projeto: 1016 – Equipamentos da Secretaria de Administração 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
Unidade Orçamentária: 04 – Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer 
Atividade Projeto: 2098 – Gestão do Ensino Básico 
Atividade Projeto: 2295 – Outros Programas do FNDE 
Atividade Projeto: 1271 – Gestão dos Recursos de Precatórios - FUNDEF 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 01, 15, 95 
 
Unidade Orçamentária: 05 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade Projeto: 2065 – Piso de Atenção Básica – PAB 
Atividade Projeto: 2068 – Incentivo ao Programa Saúde Familiar 
Atividade Projeto: 2070 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde 
Atividade Projeto: 2080 – Vigilância em Saúde 
Atividade Projeto: 2289 – Outros Programas da Saúde 
Atividade Projeto: 2298 – Gestão de Unidade Hospitalar 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 02,14 
 
Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria Municipal de Finanças 
Atividade Projeto: 1022 – Equipamentos da Contabilidade 
Atividade Projeto: 2018 – Gestão da Secretaria de Finanças 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Atividade Projeto: 1056 – Equipamentos do FMAS 
Atividade Projeto: 2057 – Gestão do FMAS 
Atividade Projeto: 2285 – Bolsa Família - IGDBF 
Atividade Projeto: 2297 – Proteção Social Básica – SCFV – PAIF / CRAS 
Atividade Projeto: 2331 – Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz 
Atividade Projeto: 6058 – Gestão das Ações do SUAS – IGDM 
Atividade Projeto: 6060 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00,28,29 
 
Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Atividade Projeto: 2161 – Gestão da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Atividade Projeto: 2328 – Gestão da Secretaria de Meio Ambiente 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
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Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 - É facultada ao pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
17.2 - Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
17.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
17.4 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, 
sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
17.5 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido.  
17.6 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, a seu critério, 
solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  
17.7 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.  
17.8 - O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar 
omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, 
sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, 
conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.  
17.9 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por 
cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo pregoeiro ou Equipe de Apoio.  
17.10 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do licitante.  
17.11 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas 
neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  
17.12 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de Urandi/BA 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação.  
17.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação do objeto licitado. 
17.14 - O Município de Urandi/BA poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura. 
17.15 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
17.16 - 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 e 
local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
17.17 - 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 no Município. 
17.18 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que 
sejam possíveis, as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de pregão. 
17.19 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
17.20 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 
Anexos, deverão ser encaminhadas ao pregoeiro, pelo e-mail: cpl.urandi@gmail.com 
17.20.1 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 
17.20.2 - O edital poderá ser retirado junto ao setor de Licitações, situado no endereço referido na página primeira 
deste edital, até o dia anterior para a realização do pregão. 
 
17.21– Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Proposta de Preço; 

mailto:cpl.urandi@gmail.com
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Anexo III – Carta de Credenciamento 
Anexo IV– Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo V – Modelo de declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na 
observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; 
Anexo VI – Declaração do licitante de que não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar; 
Anexo VII – Modelo da Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
Anexo VIII – Minuta do Contrato 
 

Urandi (BA), 03 de julho de 2019. 
 
 
 

_________________________________ 
João Goutemberg de Souza Figueiredo 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2019 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO:  
1.1. A presente licitação tem por objeto a finalidade de Aquisição Futura e Eventual de Equipamentos de informática, 
Periféricos e Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Computadores, Notebooks e Impressoras, Recargas de 
Tonner e de Cartuchos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Urandi - BA, em conformidade 
com os dispositivos do ANEXO I, deste Edital, por meio de fornecimento parcelado, conforme descrição abaixo: 

 

LOTE 1 –SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD V.UN. R$ V. GLOBAL R$ 

1.1 REVISÃO GERAL E LIMPEZA-Impressora Samsung  SERVIÇO 10   

1.2 REVISÃO GERAL E LIMPEZA-Impressora Xerox SERVIÇO 10   

1.3 REVISÃO GERAL E LIMPEZA-Impressora HP SERVIÇO 40   

1.4 REVISÃO GERAL E LIMPEZA-Impressora BROTHER SERVIÇO 5   

1.5 REVISÃO GERAL E LIMPEZA-Impressora LEXMARK SERVIÇO 5   

1.6 REVISÃO GERAL E LIMPEZA-Impressora EPSON SERVIÇO 30   

1.7 REVISÃO GERAL E LIMPEZA-Impressora KYOCERA SERVIÇO 25   

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD V.UN. R$ V. GLOBAL R$ 

2.1 CONSERTO - Impressora Samsung  SERVIÇO 10   

2.2 CONSERTO - Impressora Xerox SERVIÇO 10   

2.3 CONSERTO - Impressora HP SERVIÇO 40   

2.4 CONSERTO - Impressora BROTHER SERVIÇO 5   

2.5 CONSERTO - Impressora LEXMARK SERVIÇO 5   

2.6 CONSERTO - Impressora EPSON SERVIÇO 30   

2.7 CONSERTO - Impressora KYOCERA SERVIÇO 25   

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD V.UN. R$ V. GLOBAL R$ 

3.1 REVISÃO GERAL E LIMPEZA- INTEL Pentium Dual Core 2GB SERVIÇO 10   

3.2 REVISÃO GERAL E LIMPEZA- INTEL Pentium Dual Core 4GB SERVIÇO 10   

3.3 REVISÃO GERAL E LIMPEZA- INTEL CORE I3, 4GB SERVIÇO 10   

3.4 REVISÃO GERAL E LIMPEZA- INTEL CORE I3, 8GB SERVIÇO 10   

3.5 REVISÃO GERAL E LIMPEZA- INTEL CORE I5, 4GB SERVIÇO 10   

3.6 REVISÃO GERAL E LIMPEZA- INTEL CELERON DUAL CORE, 2GB SERVIÇO 10   

3.7 REVISÃO GERAL E LIMPEZA- INTEL CELERON DUAL CORE, 4GB SERVIÇO 10   

3.8 REVISÃO GERAL E LIMPEZA- INTEL CELERON DUAL CORE, 8GB SERVIÇO 10   

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD V.UN. R$ V. GLOBAL R$ 

4.1 CONSERTO - INTEL Pentium Dual Core 2GB SERVIÇO 10   

4.2 CONSERTO - INTEL Pentium Dual Core 4GB SERVIÇO 10   

4.3 CONSERTO - INTEL CORE I3, 4GB SERVIÇO 10   

4.4 CONSERTO- INTEL CORE I3, 8GB SERVIÇO 10   

4.5 CONSERTO - INTEL CORE I5, 4GB SERVIÇO 10   

4.6 CONSERTO - INTEL CELERON DUAL CORE, 2GB SERVIÇO 10   

4.7 CONSERTO- INTEL CELERON DUAL CORE, 4GB SERVIÇO 10   

4.8 CONSERTO- INTEL CELERON DUAL CORE, 8GB SERVIÇO 10   

VALOR DO LOTE R$  
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LOTE 5 - SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHO P/IMPRESSORA 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD V.UN. R$ V. GLOBAL R$ 

5.1 RECARGA DE CARTUCHO HP 66 LXL – COLORIDO SERVIÇO 60   

5.2 RECARGA DE CARTUCHO HP 66LXL – PRETO SERVIÇO 60   

5.3 RECARGA DE CARTUCHO HP 122XL – Colorido SERVIÇO 60   

5.4 RECARGA DE CARTUCHO HP Preto nº 21 P/Impressora HP  SERVIÇO 60   

5.5 RECARGA DE CARTUCHO HPnº 22 Colorido  SERVIÇO 60   

5.6 RECARGA DE CARTUCHO HP nº 28 Colorido SERVIÇO 60   

5.7 RECARGA DE CARTUCHO HP nº 74 Colorido  SERVIÇO 60   

5.8 RECARGA DE CARTUCHO HP nº 75 Preto SERVIÇO 60   

5.9 RECARGA DE CARTUCHO HP nº 662, Preto SERVIÇO 60   

5.10 RECARGA DE CARTUCHO HP nº 662, Colorido SERVIÇO 60   

5.11 RECARGA DE CARTUCHO HP 901 Preto SERVIÇO 60   

 VALOR DO LOTE R$  

LOTE 6 - SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORA 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD V.UN. R$ V. GLOBAL R$ 

6.1 RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORA HP Serviço 1050   

6.2 RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORA SAMSUNG Serviço 250   

6.3 RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORA XEROX Serviço 50   

6.4 RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORA KYOCERA Serviço 250   

6.5 RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORA LEXMARK Serviço 20   

6.6 RECARGAS DE TONER P/IMPRES BROTHER Serviço 20   

      

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 7 – AQUISIÇÃO DE CARTUCHO P/IMPRESSORA 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

7.1 CARTUCHO HP 66 LXL – COLORIDO UNI 20    

7.2 CARTUCHO HP 66LXL – PRETO UNI 20    

7.3 CARTUCHO HP 122XL, Colorido UNI 10    

7.4 CARTUCHO HP nº 21 Preto UNI 50    

7.5 CARTUCHO HP nº 22 Colorido UNI 50    

7.6 CARTUCHO HP nº 28 Colorido UNI 50    

7.7 CARTUCHO HP nº 74 Preto UNI 30    

7.8 CARTUCHO HP nº 75 Colorido UNI 30    

7.9 CARTUCHOHP nº 662, Preto UNI 20    

7.10 CARTUCHO HP nº 662, Colorido UNI 20    

7.11 CARTUCHO HP 901 Preto UNI 10    

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 8 – AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA TONER 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

8.1 CILINDRO para Tonner HP 05-A UNI 5    

8.2 CILINDRO para Tonner HP 12-A UNI 5    

8.3 CILINDRO para Tonner HP 13-A UNI 5    

8.4 CILINDRO para Tonner HP 15-A UNI 5    

8.5 CILINDRO para Tonner HP 17-A UNI 5    

8.6 CILINDRO para Tonner HP 18-A UNI 5    

8.7 CILINDRO para Tonner HP 26-A UNI 5    

8.8 CILINDRO para Tonner HP 35-A UNI 5    

8.9 CILINDRO para Tonner HP 36-A UNI 5    

8.10 CILINDRO para Tonner HP 78-A UNI 5    

8.11 CILINDRO para Tonner HP 80-A UNI 5    

8.12 CILINDRO para Tonner HP 83-A UNI 5    

8.13 CILINDRO para Tonner HP 85-A UNI 5    

8.14 CILINDROXerox P/Impressora Phaser 3260 UNI 5    

8.15 CILINDRO Xerox P/Impressora Phaser 3124 UNI 5    

8.16 CILINDROXerox P/Impressora WC 3210 UNI 5    
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VALOR DO LOTE R$  

LOTE 9 – AQUISIÇÃO DE LÂMINA 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

9.1 LÂMINA DOSADORA HP 05-A UNI 5    

9.2 LÂMINA DOSADORA HP 12-A UNI 5    

9.3 LÂMINA DOSADORA HP 13-A UNI 5    

9.4 LÂMINA DOSADORA HP 15-A UNI 5    

9.5 LÂMINA DOSADORA HP 17-A UNI 5    

9.6 LÂMINA DOSADORA HP 18-A UNI 5    

9.7 LÂMINA DOSADORA HP 26-A UNI 5    

9.8 LÂMINA DOSADORA HP 35-A UNI 5    

9.9 LÂMINA DOSADORA HP 36-A UNI 5    

9.10 LÂMINA DOSADORA HP 78-A UNI 5    

9.11 LÂMINA DOSADORA HP 80-A UNI 5    

9.12 LÂMINA DOSADORA HP 83-A UNI 5    

9.13 LÂMINA DOSADORA HP 85-A UNI 5    

9.14 LÂMINA XEROX P/Impressora Phaser 3260 UNI 5    

9.15 LÂMINA XEROXP/Impressora Phaser 3124 UNI 5    

9.16 LÂMINA XEROXP/Impressora WC 3210 UNI 5    

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 10 – AQUISIÇÃO DE TONER 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

10.1 
TONERTN660, Preto P/ImpressoraBROTHER DCP 
L2540DW. 

UNI 15    

10.2 TONER Preto P/Impressora Kyocera FS-1035 MFP/L UNI 40    

10.3 TONER Preto P/Impressora Kyocera Ecosys M-
2040DN/L 

UNI 
40 

   

10.4 TONER 05-A Preto P/Impressora HP Laser Jet P2035 UNI 10    

10.5 TONER 12-A Preto P/Impressora HP Laser Jet 1020. UNI 10    

10.6 TONER 13-A Preto P/Impressora HP Laser Jet 1300. UNI 10    

10.7 TONER 15-A Preto P/Impressora HP Laser Jet 1020. UNI 

 

   

10.8 TONER 17-A Preto P/Impressora HP Laser Jet M102W. UNI 25    

10.9 TONER 18-A, Preto P/Impressora HP LASER JET MFP 
M132FW.  

UNI 
10 

   

10.10 TONER 26-A Preto P/Impressora HP Laser Jet M402DN 
E M426DW  

UNI 
25 

   

10.11 TONER 35-A Preto P/Impressora HP Laser Jet Pro 
1005. 

UNI 
20 

   

10.12 TONER 36-A Preto P/Impressora HP Laser Jet PRO 
M1120 HP  

UNI 
15 

   

10.13 TONER 78-A Preto P/Impressora HP Laser Jet 
M1536DN 

UNI 
10 

   

10.14 TONER 80-A Preto P/Impressora HP Laser Jet PRO 
M400-M425DN 

UNI 
20 

   

10.15 TONER 83-A Preto P/Impressora HP Laser Jet M127FN 
E M125A 

UNI 
50 

   

10.16 TONER 85-A Preto P/Impressora HP Laser Jet,MP1102 
E M1132 MFP 

UNI 
80 

   

10.17 
TONER E-120, Preto para Impressora Lexmark modelo 
E120 

UNI 10 
   

10.18 TONER Preto para Impressora Xerox Phaser 3124 UNI 10    

10.19 TONER Preto para Impressora Xerox Phaser 3260 
 

10    

10.20 TONER Preto para Impressora Xerox WC 3210 UNI 10    

10.21 TONER - P/Impressora SAMSUMG, SL-M3375FD UNI 20    

10.22 TONER - P/Impressora Samsung ML1665 UNI 20    



 

 MUNICÍPIO DE URANDI 

      Rua Sebastião Alves de Santana, n.º 57 - Centro Administrativo  

Cep: 46.350-000, Urandi – Bahia – CNPJ: 13982632/0001-40 

15 

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 11 – AQUISIÇÃO DE REFIL DE TONER 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

11.1 
REFIL DE TONER – Preto – Impressora KYOCERA, 300 
Gramas.  Unid 40 

   

11.2 
REFIL DE TONER – Preto – Impressora BROTHER, 200 
Gramas. Unid 20 

   

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 12 – AQUISIÇÃO DE TINTA 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

12.1 
KIT DE TINTA EPSON 4 LITROS - Cyan (azul), Magenta 
(rosa), Yellow (amarelo) e Black (preto). 

UNID 15    

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 13 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

13.1 
CABO DE FORÇA 10-A -para computador, 1,8 
Metros.  

UNI 22 
   

13.2 
CABO DVI, 18 PINOS - Monitor, LCD, LED, Notebook, 
TV, Projetor. Comprimento 1,80 metros. 

UNI 25 
   

13.3 
CABO HDMI V 2.0 -Compatível com TVs de LCD e 
Plasma, DVD, Blue Ray, PS3, Recorder Vídeo. 
Comprimento d e 2,0 metros. 

 
UNI 

 
25 

   

13.4 

CABO RJ 45 -Cabo estruturado com 04 pares 
trançados, ideal para utilização em redes de dados, 
telefonia e imagens. CFTV e extensores VGA e HDMI 
Via Cabo de rede. Caixa com 305 Metros. 

 
 

CX 

 
 

15 

   

13.5 
CABO USB, 2.0- MACHO, FÊMEA, 2,0 METROS. Com 
Filtro de amplificação de sinal. Compatível com 
Windows 98/ME/2000/XP/7/8 

UNI 32 
   

13.6 
CABO ADAPTADOR- HDMI Macho para VGA Macho, 
15 Pinos (HD15), Tamanho: 1.8 Metros. 

UNI 12 
   

13.7 CABO VGA para Monitor, DB15, 1,5 metros.  UNI 25    

13.8 

CONECTORES RJ 45 - Cabo Rede Lan. Características: 
Tipo Plug: RJ-45 Posição/Maestro: 8x8 Projetado 
para: aplicações de dados/voz, Compatibilidade: 
Round (UTP) Stranded. Cor: Transparente. 
Embalagem com 100 unidades 

 
 

PCT 

 
 

5 

   

13.9 
Filtro de Linha - 5 (cinco), Gabinete em Plástico ABS. 

UNI 15 
   

13.10 FIO COAXIAL 75 OHMS, 40%, 305 Metros. UNI 1    

13.11 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Potência: 200W, Reais 
(máximo 450 w) Pinos: 20+4 Pinos Tensão Entrada: 
115 v/230VAC - 50/60Hz. Tensão Saída: Saída +12V: 
9ª. Freqüência: 50/60hz, Ventiladores: 01 Cooler de 
8 cm. Dimensões: 150X84X140 mm. 

UNI 40 

   

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 14 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

14.1 

CAIXA MULTIMÍDIA - Controle de volumes; Botão 
liga/desliga; Saída para fone de ouvido; Compatível 
com PC, MP3/MP4, Ipod, CD player, vídeo games e 
outras fontes de áudio; -Led indicador de energia. 

UNI 30 
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14.2 

DRIVER GRAVADOR E LEITOR CD/DVD EXTERNO - 
Velocidade de leitura: 24x (CD) / 8x (DVD). 
Velocidade de gravação: 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 8x 
(DVD±RDL) Velocidade de regravação: 24x (CD) 8x 
(DVD). Dimensões aproximadas (AXLXP): 1,4 cm x 
14,4 cm x 13,7 cm. Peso aproximado: 200g 

UNI 08 

   

14.3 

DRIVER GRAVADOR E LEITORCD/DVD - Capacidade 
do Buffer: 2MB, Velocidade de Leitura: DVD 16X e CD 
48X, Tipo de Interface: SAT - O/S: Windows 
Millennium Edition (Me) , Windows Vista x86, x64; 
Windows 2000 Professional; Windows XP Home 
Edition, Professional, Media Center Edition. 
Características Físicas: Montagem do Drive: Vertical 
ou Horizontal, Inserção e Ejeção do CD : Bandeja 
Motorizada. 

UNI 8 

   

14.4 HD Externo -Capacidade 1TB, Portátil – USB 3.0/2.0. UNI 6    

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 15 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

15.1 

MEMÓRIA DDR2, Capacidade de Armazenamento: 
2GB. Velocidade de Memória 800mhz, Consumo 
VDD 1,80V. Transferência de quatro dados por ciclo 
de clock, Canal de Memória Duplo, Quantidade de 
pinos; 240, Garantia de Fábrica de 3 (três) 
anos Quantidade de pinos: 240. 

UNI 35 

   

15.2 
MEMÓRIA DDR3 Capacidade de Armazenamento de 
2GB. 

UNI 35 
   

15.3 

MEMÓRIA RAM: 4 GB - Tecnologia de Memória 
DDR3 SDRAM. Capacidade 4 GB, Computador PC 
Formato de Memória DIMM. Número de pines 240. 
Fator de forma 240-pin DIMM. Linha Value RAM. 
Módulos de Memória 1 GB x 4 GB, Velocidade da 
Memória 1333 MHzTipo de Memória SDRAM 

UNI 15 

   

15.4 
PLACA DE REDE: Conexão RJ-45, Taxa de 
Transferência: 10/100/1000 Mbps UNI 30 

   

15.5 PLACA MÃE PCWARE UNI 55    

15.6 PROCESSADOR INTEL I3. UNI 23    

15.7 PROCESSADOR INTEL I5. UNI 23    

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 16 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

16.1 MOUSE- Entrada de USB.  UNI 60    

16.2 MOUSEÓPTICO UNI 06    

16.3 PED MOUSE (Apoio de Punho) em Gel UNI 21    

16.4 PEN DRIVE 16 GB UNI 52    

16.5 PEN DRIVE8 GB UNI 22    

16.6 

ROTEADOR 1 ANTENA, 150 MBPS. Padrão N: Até 4X 
mais rápida que o Padrão G.Tecnologia CCA: Sinal 
Wireless Estável.Botão QSS: Configuração de 
Segurança Rápida.Wireless Bridge WDS: Repetição 
de sinal e ampliação de cobertura. 

UNI 38    

16.7 ROTEADOR, 3 ANTENAS, 450Mbps, 5 portas  UNI 02    

16.8 SUPORTE P/ CPU com Rodinhas com regulagem, 
largura para diversos tamanhos. Base plástica. 

UNI 08 
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16.9 SWITCH8 PORTAS - RJ45 10/100mbps RJ45 auto 
distribuíveis. 

UNI 20    

16.10 TECLADO COMPACTO, Padrão ABNT2, 107 Teclas, 
Conexão USB. 

UNI 30    

16.11 TECLADO SEM FIO BLUETOOTH. UNI 02    

16.12 TELA DE PROJEÇÃO Retrátil com tripé, Tamanho: 
2X2m. 

UNI 03    

VALOR DO LOTE R$  

 

LOTE 17 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS – COMPUTADORES E IMPRESSORAS 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

17.1 

COMPUTADOR COMPLETO: Processador Intel, Core 
I5, 3.2 GHZ; 6MB, Placa mãe com Chipset, Disco 
Rígido Convencional 1TB. Memória 8GB RAM DDR3, 
Windows, Fonte Bivolt, com gravador e leitor de CD 
e DVD. Saída de vídeo HDMI E VGA, portas traseiras 
e frontais de USB ,“Tela LED FULL HD 21.5”, Teclado, 
Mouse e Caixas de Som. 

UNI 15 

   

17.2 

COMPUTADOR: Processador Intel, Core I5, 3.2 GHZ; 
6MB, Placa mãe com Chipset, Disco Rígido 
Convencional 1TB. Memória 8GB RAM DDR3, 
Windows, Fonte Bivolt, com gravador e leitor de CD 
e DVD. Saída de vídeo HDMI E VGA, portas traseiras 
e frontais de USB . 

UNI 10 

   

17.3 

IMPRESSORA LASER JET- Velocidade de Impressão 
preto (normal, A-4): até 18 ppm saída da primeira 
página em preto (a4, pronto) em apenas 8,5 
segundos qualidade de impressão preto (melhor) até 
600 x 600 x 2 DPI (1200 dpi saída efetiva) tecnologia 
de impressão: Laser ciclo de trabalho (mensal, a4): 
até 5000 páginas manuseio de papel padrão / 
entrada: 10 folhas slot de alimentação prioritária, 
bandeja de 150 folhas de entrada manuseio de papel 
padrão / saída: 100 folhas face para baixo opções de 
impressão duplex tamanhos de mídia suportados a4, 
a5, a6, b5, postais, envelopes (C5, DL, B5) papel 
(laser, normal, fotográfico, não tratado, velino), 
envelopes, etiquetas, cartões, transparências, 
postais. 

UNI 05 

   

17.4 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK: 
Reservatório Tanque de Tinta externo conectado, 
com sistema de cores primárias. Digitaliza, copia e 
imprime com rendimento de 4.500 páginas em preto 
e 7.500 páginas em cores. Resolução: 5760 x 1440 
dpi. Bivolt, Impressão colorida 

UNI 03  
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16.4 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL À LASER: 
Tecnologia de impressão: Laser. Cartuchos: 1 (preto)  
Ciclo de Serviço: 50.000 páginas mensais,Bandeja: 
Entrada para 250 folhas. Dimensões do produto: 
46,5x46,5x50,8cm. Conexão: USB. Sistema 
Operacional: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 
15 cm; Cartão postal (JIS); Cartão postal D (JIS); 
Envelope (B5, C5, C6, DL) Requisitos do Sistema: 
Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 
bits/64 bits): Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 
64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM 
(64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco, 
CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; 
Windows XP (32 bits) SP2: Processador Pentium de 
233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço em 
disco, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de 
rede; Mac OS X v 10.6; Processador PowerPC G4, G5, 
ou Intel Core; Disco rígido de 500 MB; CD-ROM/DVD-
ROM ou Internet; Porta USB ou de rede. Impressões 
frente e verso, com funções de Scanner e fax. 

UNI 03  

  

17.5 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: conectividade 
USB, é utilizável em diversos computadores e 
sistemas operacionais, podendo ser usado em seu PC 
ou Mac. Ele é compatível com Windows 8 (32/64 
bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 
bits) e Windows® XP (32 bits) (SP2 ou superior). 
Também é compatível com Mac OS X v 10.6. Ciclo de 
trabalho (mensal,A4):  Até 20.000 páginas [4]  
Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 
950[3] Tecnologia de impressão: Laser, Qualidade de 
impressão preto (ótima): Até 2400 Imagem REt 
Qualidade de impressão colorida (melhor): Até 2400 
Imagem REtIdiomas de impressão: PCLm/PCLmS, 
Monitor: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do 
processador: 600 MHz. Manuseio de entrada de 
papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas. 
Manuseio de saída de papel, padrão: Escaninho de 
saída para 50 folhas com a face para baixo 
.Impressão frente e verso: Manual (fornecido 
suporte de driver) Tamanhos de mídia suportados: 
A4, A5, A6, B5, 16k, 10 x 15 cm, cartões postais (JIS 
simples e duplo); envelopes (DL, C5, B5) .Tamanhos 
de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol 

UNI 04 

   

17.6 
NOTEBOOK: Intel Core I5, 8GB (GeForce 920MX de 
2GB) 1TB Tela 15,6" HD LED Windows 10. Conexão 
HDMI e USB. Com Driver de CD/DVD. 

UNI 03 
   

17.7 
NOTEBOOK: Intel Core I7, 7ª Geração 16GB 1TB VX5-
591G-78BF 15,6 placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 
1050Ti Windows 10.leitor de DVD 

UNI 03 
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17.8 

NOTEBOOK: microcomputador portátil (notebook); 
com processador de no mínimo 04 núcleos e 04 
threads; com freqüência de clock real, igual ou 
superior a 2,5 GHz; Memória RAM DDR3 - 1333 MHz 
ou superior; de 04 gb ou superior; cachê 03 MB ou 
superior; controladora de disco padrão sata ou 
superior; com 1 HD de 500 Gb - 5400 RPM; padrão 
sata ou superior; barramento da controladora de 
vídeo padrão pci; controladora de vídeo vga ou 
superior - 128 bit; de 1 Gb ou superior; teclado 
iluminado em português; com gravador de DVD/cd; 
tela de tecnologia led, de no mínimo 15 polegadas, 
anti reflexo; resolução de no mínimo 1366 x 768; 
placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n; 
embalagem com proteção apropriada; sistema 
operacional não acompanha o produto; com bateria 
de íon de lítio de 09 células; garantia mínima de 12 
meses, on site. 

UNI 05 

   

VALORDO LOTE R$  

LOTE 18 -EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS  

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

18.1 
ESTABILIZADOR – 1000VA, com entrada automática 
de 115 a 230 V, Saída de 115 V. 

UNI 14 
   

18.2 
ESTABILIZADOR – 1500 VA, BIVOLT com entrada 
automática de 115 a 230 V, SAÍDA DE 115 v 

UNI 05 
   

1.3 
NOBREAK- 1.200 VA, com entrada automática de 
115, 127, 220 V e saída de 115 V. 

UNI 15 
   

18.4 
NOBREAK- 700 VA, com entrada automática de 115 
a 230 V e saída de 115 V. 

UNI 15 
   

18.5 
NOBREAK DE 1.200 VA, com entrada 220 v, e saída 
220 v 

UNI 05 
   

18.6 TRASFORMADOR 110/220 V 750VA UNI 07    

VALOR DO LOTE R$  

LOTE 19 -EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS 

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD MARCA V.UNIT.R$ V.GLOBAL R$ 

19.1 

CALCULADORA FINANCEIRA - Funções: Amortização, 
Estatísticas, Fluxo de Caixa, Método de Depreciação, 
Porcentagem, Potenciação, Quatro Operações, Raiz, 
TVM. 

UNI 01 

   

19.2 MONITOR LED19” FULL com entrada HDMI UNI 10    

19.3 MONITOR “LED23” FULL com entrada HDMI. UNI 16    

19.4 
PROJETOR - 3300 LUMENS 800X600 – HDMI. 
Duração aproximada da lâmpada 10.000 horas. 
Multimídia com alto falante. Potência 190 w 

UNI 05 
   

VALOR DO LOTE R$  

 
1.2. Deve ser descartada a oferta daqueles materiais de qualidade duvidosa, que poderão ocasionar o descumprimento 
parcial ou total do contrato administrativo firmado pelo Poder Público com particular. 
 
2. DOS FORNECIMENTOS, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 
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2.1. Os materiais serão solicitados através de requerimento, devidamente assinado, por preposto designado pelo 
órgão solicitante, após a devida formalização e autorização do pedido pela autoridade competente; 
 
2.2. Os materiais e serviços deverão ser de ótima qualidade, e entregue de forma parcelada, conforme ordem de 
compra / serviço expedida pela secretaria responsável. 
 
2.3. O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias da data de emissão da requisição, sob pena de 
rescisão contratual, dentre outras penalidades legais. 
 
2.4 A entrega dos materiais deverá ocorrer nos locais estabelecidos na requisição, emitida pelo Setor de Compras. 
 
2.5 Os custos atinentes à entrega dos materiais correrão por conta da empresa vencedora. 
 
3.1. Forma de Pagamento 
3.1.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, pela Secretaria de Finanças, pelos fornecimentos efetivamente 
prestados, até 30 (trinta) dias do fornecimento dos bens, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada 
pelo setor responsável. 
3.2. No valor dos fornecimentos estão incluídas todas as despesas necessárias para a execução do objeto deste 
contrato. Incluindo, encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social, tributária e outras, bem como impostos, 
taxas, tributos incidentes ou que venham a incidir sobre a totalidade dos serviços deste contrato.  
3.3. A liberação dos pagamentos mensais fica condicionada à apresentação de comprovante de Regularidade Fiscal 
junto ao FGTS, CNDT, e receitas federal, estadual e municipal. 
3.4. Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá (ão) 
acompanhar os demais documentos citados.  
3.5. Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo e 
pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que forem cumpridas. 
 
4. O PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 
4.1. O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura. 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária referente ao exercício 
econômico-financeiro de 2019: 
 
Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria Municipal de Administração 
Atividade Projeto: 2017 – Gestão da Secretaria de Administração 
Atividade Projeto: 1016 – Equipamentos da Secretaria de Administração 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
Unidade Orçamentária: 04 – Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer 
Atividade Projeto: 2098 – Gestão do Ensino Básico 
Atividade Projeto: 2295 – Outros Programas do FNDE 
Atividade Projeto: 1271 – Gestão dos Recursos de Precatórios - FUNDEF 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 01, 15, 95 
 
Unidade Orçamentária: 05 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade Projeto: 2065 – Piso de Atenção Básica – PAB 
Atividade Projeto: 2068 – Incentivo ao Programa Saúde Familiar 
Atividade Projeto: 2070 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde 
Atividade Projeto: 2080 – Vigilância em Saúde 
Atividade Projeto: 2289 – Outros Programas da Saúde 
Atividade Projeto: 2298 – Gestão de Unidade Hospitalar 
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Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 02,14 
 
Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria Municipal de Finanças 
Atividade Projeto: 1022 – Equipamentos da Contabilidade 
Atividade Projeto: 2018 – Gestão da Secretaria de Finanças 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Atividade Projeto: 1056 – Equipamentos do FMAS 
Atividade Projeto: 2057 – Gestão do FMAS 
Atividade Projeto: 2285 – Bolsa Família - IGDBF 
Atividade Projeto: 2297 – Proteção Social Básica – SCFV – PAIF / CRAS 
Atividade Projeto: 2331 – Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz 
Atividade Projeto: 6058 – Gestão das Ações do SUAS – IGDM 
Atividade Projeto: 6060 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00,28,29 
 
Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Atividade Projeto: 2161 – Gestão da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Atividade Projeto: 2328 – Gestão da Secretaria de Meio Ambiente 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
6. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO  
6.1. Fica o LICITANTE VENCEDOR obrigado a cumprir os seguintes critérios; 
 

a) Atender, com presteza, às chamadas e determinações emanadas do município em relação ao objeto ora 
licitado; 

b) Manter equipe técnica mínima pra viabilizar o fornecimento em tempo hábil; 
c) Assumir todas as despesas referentes a entrega dos produtos solicitados. 

 
6.2. Fica a CONTRATANTE obrigada a cumprir os seguintes critérios; 
 

a) Revisar, quando for o caso, o Contrato, em razão de alterações, modificações ou acréscimos necessários; 
b) Ao Município fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer momento, a execução do 

Contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou procedimentos aplicados; 
c) Fica a CONTRATANTE isenta de quaisquer reclamações ou ações que possam advir, de infração decorrente da 

execução do Contrato; 
 
7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
7.1. Os critérios de aceitabilidade das propostas e exigências de habilitação serão os fixados no edital. 
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ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2019 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 
 

Nome Fantasia: 

Razão Social:                                                                      

CNPJ:                                                                        Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                                                                 Cidade:                      

Estado:             CEP:                                   Telefone:                                                 Celular: 

E-mai: 

OBJETO: Aquisição Futura e Eventual de Equipamentos de informática, Periféricos e Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva 
de Computadores, Notebooks e Impressoras, Recargas de Tonner e de Cartuchos, para atender as necessidades das Secretarias do 
Município de Urandi - BA, em conformidade com os dispositivos do ANEXO I, deste Edital, por meio de fornecimento parcelado. 

 
Apresentamos e submetemos a V.Sa. proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na preparação, conforme segue: 

 

ITEM PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO UF QTD  MARCA VALOR UNIT. 
R$ 

VALOR 
GLOBAL R$ 

 

 

   

  

                                                                                                       VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 

          
DADOS BANCÁRIOS: 
Banco do Brasil: 
Agência: 
Conta Corrente nº: 
Titularidade da Conta/CNPJ: 

 
 

________, ____ de ___________ de 2019. 
 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA. 
 

 
OS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÃO SER DE ÓTIMA QUALIDADE NÃO ACEITAREMOS 

MARCAS DUVIDOSAS 
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ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2019 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 
Local e data 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
PREGAO PRESENCIAL 022/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2019 
 
Pela presente, fica credenciado (a) o (a) Sr (a) ________________, inscrito(a) no CPF sob o nº __________, identidade 
nº ___________, expedida por _____________, junto A CPL, para representar esta Empresa (nome)______ e 
CNPJ)_______________ na licitação acima referida, a quem se outorga poderes para rubricar propostas das demais 
licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, 
recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à 
perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência. 

______________________________ 
LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do se(s) representante(s) legal (is) com firmas reconhecidas) 
 
Observação Importante: 
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora do  envelopes  relacionados no Edital, juntamente com os 
seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial 
registrado na Junta Comercial ou qualquer outro ato constitutivo de empresa registrado no órgão competente, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, emitido pelo 
representante da empresa, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos 
e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
c) O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 
contenha foto. 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2019 

 
 

Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 
 

DECLARAÇÃO 
 

(RAZÃO SOCIAL) ________________________ CNPJ n.º _________, sediada (endereço completo) __________, por 
meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. ___________________, CPF _______________________ declara, 
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Local e Data 
 
(a):_____________________________________ 
Nome e Número da Identidade do declarante 
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A N E X O V 
 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2019 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
 

.....................................................................................inscrito no CNPJ Nº..........., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr. (a)..................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº........................ e do CPF 
nº..............................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva caso emprega menor: emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz ( ) 
 
 

Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa. 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2019 

 (Papel Timbrado) 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR 
 
 
Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade 
integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta. 

 
 

________________, ________, de _____________ de ____________ 
 
 
 

__________________________________________________ 
Licitante Interessado 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2019 

 
 
 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa 
_____________________________________, CNPJ. Nº. ___________________/_______, é microempresa ou empresa 
de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro 
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate na 
presente licitação. 
 

________________, x.x de x.x.x.x.x.x de 2019. 
 

______________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 

 
 
 
 
Observações: 

 Emitir em papel timbrado da empresa; 

 Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento; 

 Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal; 

 Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006. 
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ANEXO VIII 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2019 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº 0XXX/2019 

 
 

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE URANDI e a Empresa 
................................................................................................ 
 
Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE URANDI, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ nº 13.982.632/0001-40, com sede a Rua Sebastião Alves Santana, 57 centro, Urandi-BA, CEP 46.350-
000, neste ato representado pelo prefeito municipal, senhor DORIVAL BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, 
medico, portador da carteira de identidade nº BA 5.249.312, CPF 733.993.886-91, de ora em diante denominada 
CONTRATANTE, e a Empresa........................................., inscrita no CNPJ sob nº.................../..........-......., com sede à 
......................................................., na cidade de ....................................., neste ato representada pelo  
Sr........................................., portador da carteira de identidade ................................., CPF ................................., de ora 
em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial nº 022/2019 e sua homologação e adjudicação 
pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados  celebração do presente contrato, mediante 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
1.1 – Constitui objeto do presente instrumento a Aquisição Futura e Eventual de Equipamentos de informática, 
Periféricos e Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Computadores, Notebooks e Impressoras, Recargas de 
Tonner e de Cartuchos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Urandi - BA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 Para todos os efeitos legais e melhor caracterização da prestação de serviço, bem assim para definir procedimentos 
e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com 
todos os seus anexos, os seguintes documentos: 
2.1.1 Edital do Pregão Presencial nº 022/2019; 
2.1.2 Proposta da Contratada. 
2.1.3 Ata de Julgamento 
 
2.2 Os documentos referidos em 2.1, são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua 
extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
3.1 – O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto da licitação deverá ser entregue de acordo as requisições das Secretarias deste 
município. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
4.1 O preço total para o fornecimento dos materiais deste contrato é o apresentado na proposta da contratada, o qual 
totaliza o valor de R$:................ (........), dividido nos seguintes lotes: lote__ R$: _________,conforme planilha da 
contratada.  
 
4.2 O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas nos mesmos todas as 
despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 
 
4.3 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 
2019 a saber: 
 
Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria Municipal de Administração 
Atividade Projeto: 2017 – Gestão da Secretaria de Administração 
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Atividade Projeto: 1016 – Equipamentos da Secretaria de Administração 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
Unidade Orçamentária: 04 – Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer 
Atividade Projeto: 2098 – Gestão do Ensino Básico 
Atividade Projeto: 2295 – Outros Programas do FNDE 
Atividade Projeto: 1271 – Gestão dos Recursos de Precatórios - FUNDEF 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 01, 15, 95 
 
Unidade Orçamentária: 05 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade Projeto: 2065 – Piso de Atenção Básica – PAB 
Atividade Projeto: 2068 – Incentivo ao Programa Saúde Familiar 
Atividade Projeto: 2070 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde 
Atividade Projeto: 2080 – Vigilância em Saúde 
Atividade Projeto: 2289 – Outros Programas da Saúde 
Atividade Projeto: 2298 – Gestão de Unidade Hospitalar 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 02,14 
 
Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria Municipal de Finanças 
Atividade Projeto: 1022 – Equipamentos da Contabilidade 
Atividade Projeto: 2018 – Gestão da Secretaria de Finanças 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Atividade Projeto: 1056 – Equipamentos do FMAS 
Atividade Projeto: 2057 – Gestão do FMAS 
Atividade Projeto: 2285 – Bolsa Família - IGDBF 
Atividade Projeto: 2297 – Proteção Social Básica – SCFV – PAIF / CRAS 
Atividade Projeto: 2331 – Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz 
Atividade Projeto: 6058 – Gestão das Ações do SUAS – IGDM 
Atividade Projeto: 6060 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00,28,29 
 
Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Atividade Projeto: 2161 – Gestão da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Atividade Projeto: 2328 – Gestão da Secretaria de Meio Ambiente 
Elemento: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
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Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Elemento: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 00 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO 
5.1 O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
5.2 O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias da data de emissão da requisição, sob pena de 
rescisão contratual, dentre outras penalidades legais. 
 
5.3 A entrega dos materiais deverá ocorrer nos locais estabelecidos na requisição, emitida pelo Setor de Compras. 
 
5.4 Os custos atinentes à entrega dos materiais correrão por conta da empresa vencedora. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados na Tesouraria desta Prefeitura, através de transferência 
bancária para conta xxx, agência xxx, banco xxxx, ou boleto bancário conforme plataforma FEBRABAN mediante 
apresentação de notas fiscais/faturas. 
 
6.2 As notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento dependerá 
da correção a ser efetuada. 
 
6.3 Juntamente com a nota fiscal deverão ser apresentadas as seguintes certidões: FGTS, INSS/FEDERAL, TRABALHISTA, 
ESTADUAL E MUNICIPAL. 
 
6.4 À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede 
bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
7.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio e 
expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES 
8.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, 
consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, 
direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 
 
8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, não se admitindo, em nenhuma 
hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora 
dos padrões exigidos. 
 
8.3 A contratada ficará na responsabilidade de arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários. 
 
CLÁSULA NONA – DO REAJUSTE  
9.1 Os preços acertados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da data de 
assinatura do contrato, não sendo reajustados automaticamente e devendo utilizar como base no índice geral de 
preços menos oneroso para a Administração Pública na data do aniversário do reajuste. 
 
9.2 Caso a assinatura do contrato ocorra após o prazo de validade da proposta (sessenta dias), o termo inicial do 
período de reajuste será o último dia desse prazo.  
 
9.3 A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise técnica e jurídica do CONTRATANTE, 
porém somente contemplará os serviços realizados a partir da data do protocolo do pedido do CONTRATANTE.  
 
9.4 Caso o pedido de reajuste seja protocolado após o prazo estabelecido na cláusula 9.1, a data de aniversário para 
fins de reajuste será alterada para 12 (doze) meses da data do pedido de reajuste. 
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9.5 O pedido de reajuste protocolado após o prazo estabelecido na cláusula 9.1 não altera o termo inicial e final do 
reajustamento.  
 
9.6 Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá 
suspender os fornecimentos, devendo os pagamentos serem realizados ao preço vigente. 
 
9.7 A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar Termo Aditivo com os preços reajustados e 
emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção 
monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de reajuste. 
9.8 Aplica-se ao pedido de revisão de preços as cláusulas 9.2, caput; 9.3 e 9.4. 
 
9.9 O deferimento do pedido de revisão de preços altera a data de aniversário para fins de reajuste contratual, de 
modo que o contrato somente poderá ser reajustado após 12 meses da data do pedido de revisão de preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
10.1 O não fornecimento dos produtos nos prazos determinados pela CONTRATANTE importará na aplicação à 
CONTRATADA, de multa diária na ordem de meio por cento sobre o valor do contrato. 
 
10.2 A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 10.1, no caso da mesma descumprir qualquer 
outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 
 
10.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas 
simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou 
prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 
 
10.4 A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com 
qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida 
punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
 
10.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-itens precedentes. 
 
10.6 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou 
cobrados judicialmente. 
 
10.7 Requisitando o produto da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da 
administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo lugar (caso possua), sem 
prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
11.1 A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente 
enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei 
federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
11.2 A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
 
11.3 Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 
8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do 
valor do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  
12.1 O presente contrato está vinculado ao processo administrativo Pregão Presencial nº 022/2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si 
ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer 
reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 
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13.2 Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as 
licitações e contratações promovidas pela administração pública. 
 
CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – DA TOLERÂNCIA 
14.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no 
todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de 
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se 
nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1 – Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Urandi/BA, dirimir todas e quaisquer controvérsias 
oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim 
estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de 
igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. 
 
Urandi/BA, ...........de................ de 2019. 
 
 
 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
_______________________ 

CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
1ª____________________________________________ 
CPF: 
     
2ª____________________________________________ 
CPF: 

 


