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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

ITENS EXCLUSIVOS PARA EPP/ME/COOP/MEI E ITENS PARA AMPLA 

PARTICIPAÇÃO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 
064/2017 

MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA 

REGISTRO DE PREÇOS 

NÚMERO DA 

MODALIDADE 
029/2017 

O MUNICIPIO DE JACINTO MG, torna público, para conhecimento dos interessados que 

na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO – PARA 

REGISTRO DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá 

à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 007, de 2017, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 

1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 029/2017 

Data da abertura da 

sessão pública 
11/10/2017 

Horário 08h00min horas 

Credenciamento Das 07h30 às 08h00 min do dia 11 de Outubro de 2017. 

Local 

Sala da Comissão Permanente de Licitação – Prefeitura Municipal 

de Jacinto/MG, Av. Antônio Ferreira Lúcio, nº 343 1º Andar – 

Centro – Jacinto-MG. 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para FUTURA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, INFORMÁTICA E 

MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  
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1.3 - O Município não se obriga a adquirir os medicamentos constantes deste Registro de Preços, 

podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em 

igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, §4º da Lei 

8.666/93.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2017. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 

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

o objeto desta licitação. 

3.1.1. Em relação aos itens, apenas os itens 33, 87 e 88  estão abertos à ampla 

participação, todo o demais a participação é exclusivo a microempresas, empresas de 

pequeno porte, microempreendedor individual e sociedades cooperativas e 

Microempreendedor Individual enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 

3.1.2. Não havendo o mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes 

de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, não será aplicado o 

disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar, com fulcro no Art. 49 da 123/2006, 

ampliando a participação às demais empresas presentes. 

3.2.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

d) que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

e) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

 

3.3. Como condição prévia à participação neste procedimento, o Pregoeiro poderá consultar o 

Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção 

“Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e 
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outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no 

exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 

reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite 

proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade 

no exercício considerado. 

3.4. Para a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, a 

consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das 

ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, 

extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que 

trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

3.5. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 

Pregoeiro indeferirá a participação do interessado. 

3.6. Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado 

no hall de entrada do edifício-sede da Prefeitura Municipal e poderá ser obtida junto à sala da 

Comissão Permanente de Licitação no horário de 08 às 17 horas. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 

de Preços. 

4.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 

prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 

solicitada pelo órgão não participante. 

5. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

5.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 

empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, acompanhado de todas as 

alterações, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e 

estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na 

Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no 

caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos 

poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

Alvará de funcionamento;  

5.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em 

nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de 

identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato 

social ou estatuto em vigor acompanhado de todas as alterações,  no caso de sociedades 

comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de 

eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 

cooperativas; Alvará de funcionamento;  

5.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

5.3. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no 

preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como 

participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento 

equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública 

em nome da licitante. 
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5.4. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes 

estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de 

qualquer forma, durante a sessão. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO 

 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 

indicados no preâmbulo deste Edital, quando a licitante, ou o seu representante, após a fase de 

credenciamento, deverá apresentar ao Pregoe 

iro os seguintes documentos: 

6.1.1. Declaração de fatos impeditivos e cumprimento dos requisitos de habilitação – 

ANEXO V; 

6.1.2. Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 

individual, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando 

for o caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006 – ANEXO VII; 

6.1.2.1. A licitante microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 

individual que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em 

tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

6.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, 

fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2017 – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2017– PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 
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6.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 

entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues, mediante protocolo, 

até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública. Nessa hipótese, os dois envelopes 

deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a 

seguinte identificação: 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2017– PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

6.3. O Município de Jacinto não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 

“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues a PREGOEIRA designada no preâmbulo, no 

local, data e horário definidos neste Edital. 

6.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1. A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Proposta – ANEXO III, em 

uma via, processada em computador, com identificação do proponente, assinada pelo seu 

representante legal, devidamente identificado pelo nome e CPF, dela constando 

obrigatoriamente: 

a) Valor unitário, valor total do item; 

b) Marca; 

c) Fabricante ,modelo;  

d) Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, 

quando for o caso; 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

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

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

sua apresentação.  
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7.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula, sendo desconsiderada, para efeito de julgamento, a terceira casa 

decimal. 

7.6. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 

concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação 

pertinente. 

7.7 - Juntamente com a proposta o licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

7.7.1 -  CERTIFICAÇÃO INMETRO (ABNT). 

7.7.2 – FOLDERS E/OU PROSPECTO DO PRODUTO CONTENDO 

ESPECIFICAÇÃO, MARCA E MODELO. 

7.8 - Os documentos solicitados poderão ser emitidos via Internet, desde que 

contemplem todas as informações constantes no documento original, ou que permitam a 

identificação do item cotado. 

7.9 - Só será conferida a documentação técnica exigida nos itens 7.7.1 e 7.7.2, das 

empresas que forem vencedoras na fase de lances com os menores preços pregoados. As 

empresas que não estiverem com seus documentos de acordo com os itens 7.7.1 e 7.7.2 

serão imediatamente desclassificadas. 

7.10 – O fornecedor além de apresentar proposta com os requisitos exigidos acima, 

deverá apresentar obrigatoriamente também, a proposta digitalizada em arquivo 

enviado ao fornecedor pelo setor responsável. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  

8.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor valor e aqueles que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor 

valor, para participação na fase de lances. 

8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de valores nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 

máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os valores 

oferecidos. 

9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
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9.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 

apresentação de lances verbais pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

9.2. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 

demais, em ordem decrescente de valor. 

9.2.1. O Pregoeiro definirá imediatamente antes do início da fase de lances, o valor mínimo 

admissível para lances supervenientes e o tempo máximo de intervalo entre os lances, a fim 

de disciplinar previamente o andamento da sessão. 

9.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

9.3.1. Caso a melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP/MEI participantes que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

9.4. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 

3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

9.5. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

9.6. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

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

certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

10. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso a licitante detentora da proposta classificada 

em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo 

Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – 

Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das 

ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três 
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milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, 

ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de 

atividade no exercício considerado. 

10.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício 

corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês 

anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do 

percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 

123, de 2006. 

10.2.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 

Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor da licitante, conforme artigo 3°, 

§§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de 

desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.  

10.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente, imediatamente, documento contendo as 

características dos produtos ofertados, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos, dentre outros, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

10.3.1. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior, o Pregoeiro 

exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da 

proposta, no local a ser indicado dentro de 2 (dois) dias úteis contados da solicitação. 

10.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de ata e comunicado aos licitantes. 

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

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

10.3.4. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subseqüente, haverá 

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

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

10.3.5. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 

classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, 

observado o valor da proposta vencedora. 

10.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao Edital. 

10.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido valor melhor. 
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10.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 

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

validade e eficácia para fins de classificação. 

10.7. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, a licitante deverá comprovar sua condição de 

habilitação, na forma determinada neste Edital. 

11. DA HABILITAÇÃO 

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

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

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

11.1.1. Cadastro Municipal de Fornecedores; 

11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

11.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

11.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

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

condição de participação. 

11.4. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Municipal de Fornecedores em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 

técnica. 

11.5. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando 

o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores. 

11.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Municipal Fornecedores deverão 

apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 

trabalhista, nas condições seguintes: 

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

Junta Comercial da respectiva sede; 

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

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

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
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c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 

Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

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

respectiva; 

11.6.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos, ou positiva com efeito de negativa relativos aos Tributos Federais e a Divida 

Ativa da União e regularidade relativa à Seguridade Social, conforme Portaria Conjunta 

RFB/PGFN DE 02/10/2014. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 

(CNDT); 

e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

11.6.3 - Qualificação Econômica- Financeira: 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei 

nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002 – ANEXO VI. 

11.6.4. Caso o licitante tenha apresentado os documentos apresentados durante o credenciamento, não 

será obrigatório a apresentação dos mesmos junto à documentação de habilitação. 
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11.6.5 - As declarações, deverão ser devidamente assinadas pelo sócio-proprietário da empresa, ou seu 

representante legal, desde que seja anexada a procuração pública ou particular com firma reconhecida 

por tabelião, com poderes específicos para o fim. (modelo Anexo II).  

11.6.6 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação deste Pregão, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que essa apresente alguma restrição.  

11.6.7 – Os licitantes que se declararem microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da 

Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, não poderão ser inabilitados em razão de 

irregularidades quanto às certidões de regularidade fiscais apresentadas.  

11.6.7.1 – Havendo alguma irregularidade nas certidões de regularidade fiscais das microempresas e 

empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da PREGOEIRA, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa, observado o item anterior.  

11.6.7.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.6.7.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993, sendo facultado a PREGOEIRA convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação.  

11.7 – Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a 

existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados em 

conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. 

Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 

43 da Lei 8.666/93. Caso constatada a participação de um mesmo sócio em mais de uma empresa 

licitante, estas serão inabilitadas, podendo, ainda, serem declaradas inidôneas para contratar com a 

Administração Pública, conforme item 16. 

11.8 - Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente em nome do licitante que 

se habilita para o certame: 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz b) se a licitante for 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial c) serão dispensados da filial aqueles 

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

matriz.  

11.9 - Os documentos emitidos via internet, terão sua autenticidade verificada nos sites das fontes 

emissoras.  

11.10. Se por razões alheias à vontade da CPL houver impossibilidade em realizar a consulta disposta 

no subitem anterior, será lavrada a ata e suspensa a sessão.  

11.11. Ocorrendo situação acima exposta, na própria Ata será marcada a nova sessão, ficando 

dispensado aviso na imprensa oficial ou qualquer outro meio de comunicação.  
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11.12 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

12. DOS RECURSOS 

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo 

de trinta minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, mediante registro em 

ata. 

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

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

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

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

decadência desse direito. 

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

apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

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

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

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

constante neste Edital. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

apresentados. 

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

homologará o procedimento licitatório. 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
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correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) 

assinada(s) no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos 

os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 

lote(s), as respectivas quantidades, valores registrados e demais condições. 

14.5. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata 

de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser 

convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a 

negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, assinar 

a Ata. 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 

convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente 

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 

(doze) meses do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

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

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

o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

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

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 

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

15.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

15.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta ao Cadastro Municipal de Fornecedores, cujo resultado será 

anexado aos autos do processo. 

15.6. Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro Municipal de Fornecedores, o 

contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) 

dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
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15.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, 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. 

16. DO PREÇO 

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

16.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

Termo de Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

Referência.  

19. DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

19.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

19.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

19.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

19.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro Municipal de 

Fornecedores para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

19.6. Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situação de 

irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

19.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

19.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

19.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

Cadastro Municipal de Fornecedores.   

19.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

19.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

19.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento  e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
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20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

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

licitante/adjudicatário que:  

a) não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente 

da ata de registro de preços; 

b) apresentar documentação falsa; 

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) cometer fraude fiscal; 

g) comportar-se de modo inidôneo. 

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

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/MEI ou o conluio entre 

os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

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

conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no 

CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES, pelo prazo de até cinco anos; 

c) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

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

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

9.784, de 1999. 

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

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

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. As penalidades serão 

obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores. 
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20.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação deverá ser protocolada em prazo exigido pelo edital na Sede do 

Município – Setor de Licitações. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

21.4. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 

a alteração não afetar a formulação das propostas. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

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

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet: licitacaojacinto1@gmail.com. 

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

certame. 

21.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

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

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

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

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

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

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

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

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

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

na Administração. 

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

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

isonomia e do interesse público. 

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

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Rua Antônio Ferreira Lucio, 343, 

1º Andar, Centro, MUNICIPIO DE JACINTO MG, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 

17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

a) ANEXO I - Termo de Referência; 

b) ANEXO II – Ata de Registro de Preços; 

c) ANEXO III – Termo de Minuta Proposta; 

d) ANEXO IV – Minuta de Procuração Particular; 

e) ANEXO V – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e Cumprimento dos 

Requisitos de Habilitação; 

f) ANEXO VI – Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor (Lei nº. 9.854/99); 

g) ANEXO VII - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa 

enquadrada no art. 34, da Lei 11.488/2007; 

h) ANEXO VIII – Termo de Adesão de Carona; 

i) ANEXO IX – Minuta de Termo de Contrato. 

 

MUNICIPIO DE JACINTO MG, 27 de Setembro de  2017. 

 

Mirlene Batista Rodrigues 

Pregoeira Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES 

DIVERSOS, INFORMÁTICA E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO 

AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme condições, 

quantidades, exigências e estimativas realizadas previamente no valor médio de R$ 

1.220.289,80 (Um milhão duzentos e vinte mil duzentos e oitenta e nove reais e 

oitenta centavos), inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades 

participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANT 

1 

ANTENA PARABÓLICA; COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
lnbf multiponto; construída em alumínio; refletor com diâmetro de 
2.40m; suporte da antena em ferro galvanizado; devera acompanhar 
a antena 1 receptor digital e 1 controle remoto; instalação com 
materiais e mao de obra inclusos; com garantia de 1 ano. 

UN 3 

2 

APARELHO DE BLU-RAY PLAYER COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
hdmi com entrada usb controle interativo e leitura de dvd 
bd-rom/bd-r/bd-re - dvd-rom/dvd±r/dvd±rw - áudio cd/cd-r/cd-rw - 
dts-cd  
- mpeg-1 - mpg2 os /ts- mpeg4 avc(h.264) - smpte vc1 (vc-9)  
 mkv - avc rec  
 avchd - m4v  
- mp3 / wma / aac / flac - decodificadores de áudio 
dolby digital plus  
dolby true hd  
dts  
dts hd –  
lpcm - dolby digital – conteudo da embalagem 01 blue ray – preto – 
altura 27,00 centimetros – largura 7,30 centimetros – profundidade 
19,80 centimetros – peso -850,00 gramas. 

UN 3 

3 

APARELHO DE FAX PAPEL COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
térmico, bobina térmica de 30 metros, agenda telefônica, discagem 
tom e pulso, papel térmico, telefone com fio, velocidade de; modem 
mínima de 9600 kbps,voltagem 110 v, modo de recepção manual e 
automática, comprovante individual de envio de fax, opera com fax e 
telefone, painel e visor em português, memória de recepção com o 
mínimo de 20 páginas, memória de transmissão acima de 10 páginas. 

UN 2 

4 

ARMÁRIO DE AÇO COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
pa 120 porta com chave/porta color medidas: altura 2,07 x larg 0,90 
x prof 0,40 estrutura em aço chapas 26 e 24 (0,45mm e 0,60mm) - 2 
portas com 4 reforços cada 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 
50mm - capacidade por prateleira 20kg.  itens de série: puxador 
estampado na frente da porta com perfil em pvc; dobradiças 
externas; fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com 
travamento da porta na prateleira fixa central; acompanha kit pé 
regulável pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) em todas as cores  

UN 10 
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5 

ARMÁRIO DE COZINHA COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
compacta com 13 portas e 4 gavetas – branco: dobradiças 
metálicas de pressão- puxadores em abs metalizados com verniz uv 
de alto brilho e resistente -espaçoso; - dimensões: 179 x 70 x 28 
(axlxp); tipo: paneleiro - especificações técnicas mínimas:  material 
aço; acabamento; pintura eletrostática a pó de alto brilho e 
resistente - altura (cm) 179; largura (cm) 70; profundidade (cm) 28; 
cor predominante branco; conteúdo da embalagem: 1 paneleiro 
itatiaia max diamante ipld-c com 6 portas – branco; garantia 12 
meses 

UN 3 

6 

ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICA 
minima:  dimensões: altura: 1,85 metros, largura: 90 cm, 
profundidade: 45 cm. armário confeccionado em chapa de aço, com 
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa 
(antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema 
eletrostático a pó, com quatro pés reguláveis (sapatas) para 
correção de pequenos desníveis. 04 bandejas intermediárias para 
separação interna, 02 portas (esquerda - direita) confeccionadas em 
chapa de aço no 24 (0,60mm), sendo que cada porta deverá 
conter três dobradiças internas. a porta da esquerda deverá conter 
01 reforço confeccionado em chapa de aço no 20 (0,90mm) e dois 
trincos 01 na parte superior e outro na parte inferior. a porta da 
direita deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço no 
20 (0,90mm) e 01 fechadura universal para móveis de aço com 
rotação de 90 graus com duas chaves. as portas deverão possuir 
perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que 
servem como ventilação dos compartimentos. montagem através de 
rebites. entrega com montagem. garantia 05 anos. 

UN 7 

7 

ARMARIO TIPO ESCANINHO COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
8 portas; armário de aço, portas de abrir com maçaneta, pasta az - 
50 escaninhos. confeccionado em chapa de aço. medida: a 1.98 x l 
1.17 x p 0.37 m. 

UN 5 

8 

ARMARIO TIPO ESCANINHO 4 PORTAS COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
4 portas em mdf armário em mdf, portas de abrir com maçaneta, 
medida aproximada: a 1.60 x l 0,90 x p 0.42 m. com 4 maçanetas e 
fechadura. cor argila 

UN 6 

9 

ARMÁRIO COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
1,98 altura x 0,42 profundidade x 1,23 largura - medidas das portas: 
(0,45 altura x 0,29 largura)  -  fechamento através de cadeados. * 
ventilação por venezianas em todas as portas. * pintura epoxi com 
tratamento anti - ferrugem * disponível na cor (cinza) * produto novo. 

UN 5 
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10 

ARQUIVO DE AÇO COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício; dimensões totais 
externas de 1330 mm de altura, 470 mm de largura e 570 mm de 
profundidade, confeccionado em aço, nas cores argila, cinza e ovo, 
com suportes para arquivar documentos em pastas suspensa, 
tamanho ofício com limite de 40 a 50 pastas e 30 kgs por gavetas, 
as gavetas deslizarão suavemente sobre trilhos telescópicos e 
roldanas de nylon com auto travamento e limitador de abertura, os 
puxadores serão do tipo alça, em aço com acabamento cromado 
fosco, a fechadura será cromada, cilíndrica, instalada e embutida na 
parte superior do móvel, com travamento simultâneo das gavetas, 
acompanhada de 02 chaves; todas as peças metálicas receberão 
tratamento antiferruginoso por fosfatização, e receberão 
acabamento em pintura epóxi-pó pelo processo de deposição 
eletrostática com polimerização em estufa. 

UN 10 

11 

APARELHO CELULAR COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
celular preto com dual chip, rádio fm, display colorido de 1.45” e 
super lanterna, bateria li- lon 950mah , dual chip – use 2 chips de 
qualquer operadora  
, rádio fm com antena interna. ouça suas rádios favoritas sem 
precisar de fones, super lanterna com fácil acesso.  entrada padrão 
de fone de ouvido de 3.5mm  
design jovem  
alarme, calendário  
calculadora, notas  
cronômetro,conversor de unidades viva-voz  
horário mundial -tecnologia: gsm – frequências gsm 
850/900/1800/1900 mhz - quadriband gsm - dual chip memória 
interna 32mb - resolução do visor/display externo (pixels) 128x128 
– cor preto - conteúdo da embalagem - aparelho celular lg b220 dual chip 
- bateria  
- carregador de viagem  
- manual – garantia 12 meses – altura 10,89 centimetros – largura 
4,50 centimetros – profundidade 1,41 centimetros – peso 66,00 
gramas 

UN 30 

12 

BALCÃO DE AÇO FECHADO, COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
confeccionado em chapa de aço. tratamento anti-corrosivo, pintura 
epóxi, cor cinza.  dimensões: 980 x 920 x 300. outras opções: 980 x 
920 x 420. 

UN 3 
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13 

BALCÃO PARA RECEPÇÃO COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
na cor argila com medidas externas de 1,20m de comprimento, 
1,10m de altura e 0,65m de profundidade, com 18 gavetas, sendo 15 
gavetas medindo 0,40 cm de comprimento, 0,16cm de altura e 
0,50cm de profundidade e 03 gavetas medindo 0,40 cm de 
comprimento, 0,30cm de altura e 0,50cm de profundidade, sendo 
que estas deverão ficar na parte inferior do armário. laterais do 
balcão, painel frontal, tampo superior e tampo inferior 
confeccionados em mdf com espessura mínima de 25mm. 
revestimento das faces com laminado melamínico de baixa pressão 
texturizada, contornos laterais e frontais com fita de borda 29mm 
por 2mm de espessura, na mesma cor do balcão, coladas pelo 
processo hot-melt. gavetas confeccionadas em mdf com 12mm de 
espessura, revestidas em ambas as faces com melamina 
texturizada, com puxadores metálicos de alça e contornos laterais e 
frontais com fita de borda 29mm por 2mm de espessura, na mesma 
cor do balcão, coladas pelo processo hot-melt. acabamento com 
sapatas niveladoras em polipropileno rosqueadas em buchas 
encaixadas na parte inferior. obs: o vencedor deste item deverá 
entregá-lo instalado no local indicado. garantia de 12 meses para 
defeitos de fabricação. 

UN 2 

14 

BATEDEIRA; TIPO INDUSTRIAL COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
planetária; capacidade 12 litros de mistura, potencia 1/3 cv mono, 
com 6 variaçoes de velocidade projetadas,tensão monofásica 110 
v, consumo 0,25 kw/h, peso 42 kg, dimensaão (altura x largura x 
comp.) 560 x 315 x 695. possuindo grade de segurança, 
regulamentada pela nr 12 do ministério do trabalho. garantia 6 
meses. 

UN 3 

15 

BEBEDOURO COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
eletrico; de 02 torneiras p/ uso externo com jato e copo;capacidade 
de refrigeração de 33 litros por hora;  capacidade de 
armazenamento de 100 litros;depósito de água em aço inox-430 
(próprio para alimentos) com serpentina externa que facilita a 
higienização e não altera as propriedades da água;gabinete em aço 
inox 430, totalmente desmontável; painel frontal de plástico 
injetado.torneiras metálicas de alta resistência e grande vazão que 
agilizam o uso e facilitam a higienização e a manutenção;termostato 
regulável fixado na parte traseira;pingadeira removível que facilita o 
manuseio e a higienização;conectado à rede hidráulica 
recomenda-se instalação de filtro.gás r134a inofensivo à camada de 
ozônio; 1 ano de garantia; selo do  inmetro 

UN 3 

16 

CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR COM AS MÍNIMAS 
CARACTERÍSTICAS 
condutor: cobre. conector: plug de força padrão. cor: preto.revestimento: 
pvc. tipo: informática. detalhes - comprimento do cabo: 
1,5 metros. extras conserto/ troca: troca garantia: 36 meses. 

UN 40 

17 

CABO DE IMPRESSORA COM AS MINIMAS CARACTERISTICA 
comprimento 3,00 mts, revestimento externo pvc, acabamento dos 
conectores aço galvanizado, tax de transferencia de dados até 480 
mbps, filtro ferrite, cor preto. tipo de conectores/interface: ponta a: 
usb macho a – ponta b: usb macho b – plyg & play. conteudo 01 
cabo impressora usb 2.0 3m com filtro plus data – garantia de 3 
meses – peso 100 gramas. 

UN 40 
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18 
CABO HDMI 1.4 - 1,8 METROS 
cabo hdmi 1.4 - 1,8 metros 

UN 30 

19 

CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
confeccionada em tubo de aço redondo, com regulagem de 
inclinação, módulo de encosto e assento anatômicos 
confeccionados em espuma especial injetada a partir de cálculos 
antropométricos em software 3d e revestimento em tecido ou 
courvin. apoio para cabeça confeccionado em espuma injetada 
fixado co velcro e com ajuste de altura. suspensório escapular em 
h, faixa abdominal com fecho plástico. apio para os pés plano, 
removível, em plástico com rebordo e com ajuste de altura 

UN 7 

20 

CADEIRA FIXA; COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS: 
minimas caracterisiticas: com encosto e assento confeccionados 
em madeira compensada; revestidos em tecido 100% poliester; na 
cor preta; acabamento em perfil de pvc; estofamento em espuma 
injetada de poliuretano de no minimo 50 mmde espessura; 
apresentando densidade de 55 kg/m3; sem bracos; espaldar medio; 
com encosto medindo de no minimo (40 larg. x 36 alt.)cm; e assento 
medindo de no minimo (42 larg. x 40 prof.) cm; com estrutura em aco 
tubular continuo; pernas separadas,chapa com espessura minima 
de 1,2mm; pintura em tinta epoxi po; na cor preta; prazo de garantia 
de no minimo 12 meses; fabricada de acordo com as normas nbr 
13960/13962 

UN 30 

21 

CADEIRA GIRATORIA COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
concha dupla; com encosto e assento confeccionados em madeira 
compensada; revestidos em tecido 100% poliester; na cor preta; 
acabamento em protecao em perfil de pvc; estofamento em espuma 
injetada de poliuretano de no minimo 50 mmde espessura; 
apresentando densidade de no minimo 33 kg/m3; espaldar baixo; 
com encosto medindo de no minimo (41 larg. x 41 alt.) cm; e assento 
medindo de no minimo (46 larg. x 44 prof.)cm; com apoio bracos 
fixos em poliuretano injetado; sistema de regulagem de altura e 
inclinacao (back system); e regulagem pneumatico (a gas) de altura 
para o assento; tubo central em aco; base formada por 05 patas e 
rodizios duplos de nylon; base confeccionado em aco; acabamento 
em capas de polipropileno; pintura em tinta epoxi po; na cor preta; 
prazo de garantia de no minimo 12 meses; fabricada de acordo com 
as normas nbr 13960/13962 e nr -17 

UN 20 
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CADEIRA PRESIDENTE EM COURO PU – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: 
adeira tipo presidente com encosto alto -base giratória em 
polipropileno com cinco rodízios -função de ajuste de altura por 
pistão a gás -sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto 
inicial e ajuste de pressão para maior conforto - encosto com estrutura de 
madeira com estofamento revestido em couro pu 
assento com madeira multi laminada com estofamento revestido em 
couro pu – pés e braços em aço cromado com estofamento 
revestido em couro pu - espuma com densidade controlada - peso 
máximo recomendado: 150 kg –medidas encosto - largura: 51cm - 
altura: 82cm - altura máxima até o chão: 125cm - altura mínima até o 
chão: 115cm - assento 
profundidade: 50cm - largura: 51cm - altura máxima até o chão: 
56cm - altura mínima até o chão: 46cm  braços comprimento: 43cm  - 
largura: 9cm - altura máxima até o chão: 75cm - altura mínima até o 
chão: 65cm - itens inclusos: 01 cadeira montada - 01 manual de 
montagem - 01 ferramenta necessária para a montagem - garantia 
03 meses de garantia. 

UN 20 

23 

CADEIRA SECRETÁRIA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
base fixa palito com assento/encosto plastico injetado em 
polipropileno, com base tipo palito espessura na cor preta tubular 
3/4 com parede 1,2mm. assento e encosto: injetado em 
polipropileno- pp com fixação do assento através de garras 
plásticas parafusos auto-atarraxante. estrutura: oblonga ou 
redonda em aço 16x30 com parede total de 1,6mm de espessura. 
pintura epóxi a pó na cor preta, com secagem a quente. 4 sapatas 
plásticas para diminuição de atrito. estrutura : tubular em aço de 
diâmetro 3/4 com parede total de 1,2mm de espessura. pintura epoxi 
a pó na cor preta, com secagem a quente. 4 sapatas plásticas para 
diminuição de atrito. características: - cor preto - base palito ¾ - 
plastico em polipropileno- suporta até: 90kg - garantia: 1 ano - 
tamanho: 0.85 x 0.43 x 0.50 - montada. / 12 meses  

UN 20 

24 

CAIXA DE SOM COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
portatil 2.0 preta. para uso em notebooks e desktops, mini speaker, 
sistema de audio 2.0, blindagem eletromagnetica, conexão audio p2 
3.5 mm, alimentação via usb, voltagem usb 5vdc +/- 10%, corrente 
100 ma (max), dimensoes 69x63x65 mm, material plastico abs, 
temperatura 0º ~45º, umidade do ar 45% ~90%, frequencia 20 hz 
~16 khz, 80 db,  distorção 0,5% potencia 3 watts, certificado ce, 
fcc, peso 280 gramas – garantia 3 meses. 

UN 15 
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CAIXA AMPLIFICADA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
semi profissional multi uso sound maker mp100x 100w rms courvin 
preta microfone instrumentos rádio usb sd controle remoto - modelo 
multi uso com 100w rms e sistema completo de equalização, 
comporta o uso de até 3 microfones, 2 instrumentos como teclados, 
guitarras e contrabaixos, e uma saída de linha. amplificador com 
bivolt automático - feito em mdf com revestimento em courvin – 
entradas para cd/dvd player, usb e sd card - alça reforçada para 
transporte – 3 vias- especificaçãotécnica:  revestimento em courvin 
preto 
• 100w rms de potência 
• multi uso: aplicação com teclados, guitarras, contra baixos, 
microfones, retorno e mais 
• resposta de frequência de 20hz a 20khz 
• caixa em mdf 
• 3 entradas de microfone 
• 2 entradas de instrumento 
• 1 entrada de linha 
• alto falante 12” de 3 vias (mid range e tweeter) 
• possui rádio fm • filtro de graves, médios e agudos 
• acompanha controle remoto 
• modelo bivolt automático 
• saída para alto falante auxiliar 
• entrada para antena 
• pode ser usada como monitor de palco 
• equalizadores específicos por canal 
• entrada rca para cd/dvd player 
• bluetooth integrado 
• display na cor vermelha 
• entrada para pen drive e cartão sd 
• alça para transporte 
• dimensões aproximadas: 630mm x 460mm x265mm 
 
conteúdo da embalagem: 
• 1 amplificador 
• 1 cabo de energia 
• 1 controle remoto 
 
atenção: conforme lei federal nº 11.291, a exposição prolongada a 
ruídos superiores a 85 db pode causar danos ao sistema auditivo. 
garantia 1 ano. 

UN 3 

26 

CAMA COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
solteiro – produzida em madeira maçiça de pinus 100 
reflorestamentos e revestida em verniz castanho (brilho) - tamanho 
do colchão indicado 188 x 88 – suporte de peso 90 kg -  
características técnicas - largura: dimensões: alt: 145 cm  
larg: 80 cm  
prof: 190 cm. garantia de 12 meses. montada 

UN 10 

27 

CÂMERA DIGITAL COMPACTA COM AS MÍNIMAS 
CARACTERISTERISTICAS 
16 mp, sensor de imagem ccd, zoom óptico 16x, zoom digital 4x, 
resolução máxima de imagem 4608x3456, velocidade máxima do 
obturador 1/3200 segundos, velocidade mínima do obturador 15 
segundos, sensibilidade iso 25 - 3200, processador imagem digic 4, 
tamanho display 3, resolução ecrã 230.000 pontos – visor lcd 3 “ - 
modos de flash - automático / fill-in / manual / off / on / redução do 
efeito dos olhos vermelhos / sincronização de lenta velocidade – 
tipo de memoria: sd / sdhc / sdxc - formatos de vídeo: h.264 / mov / 
mpeg-4 

UN 5 
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COMODA COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
madeira maciça 100%, acabamento: nogal/ selador/ verniz brilho 30, 
montada, medidas 1,00 x largura 1,14 x profundidade 0,45 metros – 
prazo garantia 3 meses 

UN 5 

29 

CONDICIONADOR DE AR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
“split system” do tipo “hi wall”, capacidade mínima de refrigeração 
de 9.000 btu/h, 110v, selo procel, ciclo frio, compressor rotativo, 
controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento 
(alta, média e baixa), movimento e controle automático do 
direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na 
unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. 
garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento 
definitivo. 

UN 5 

30 

CONDICIONADOR DE AR 12 MIL BTUS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
“split system” do tipo “hi wall”, capacidade mínima de refrigeração de 
12.000 btu/h, 110v, selo procel, ciclo frio, compressor rotativo, 
controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento 
(alta, média e baixa), movimento e controle automático do 
direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na 
unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. 
garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento 
definitivo. 

UN 5 

31 

CONDICIONADOR DE AR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: “SPLIT 
SYSTEM” DO TIPO “HI WALL 
condicionador de ar características mínimas: “split system” do tipo 
“hi wall”, capacidade mínima de refrigeração de 18.000 btu/h, 110v, 
selo procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, 
mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), 
movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), 
acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou 
dano do controle remoto. garantia mínima de 06 (seis) meses, a 
partir do recebimento definitivo  

UN 5 

32 

CONDICIONADOR DE AR “SPLIT SYSTEM” DO TIPO “HI WALL”, 
CAPACIDADE MÍNIMA DE R CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
condicionador de ar características mínimas: “split system” do tipo 
“hi wall”, capacidade mínima de refrigeração de 24.000 btu/h, 110v, 
selo procel, ciclo frio, compressor rotativo, , controle remoto sem fio, 
mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), 
movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), 
acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou 
dano do controle remoto. garantia mínima do fabricante de 06 (seis) 
meses, a partir do recebimento definitivo. 

UN 5 

33 

CONJUNTO ESCOLAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
composto de 01 carteira e 01 cadeira, confeccionadas em tubo 
industrial. solda eletrônica mig. tratamento anti-ferruginoso. pintura 
epóxi-pó. sendo: carteira em tubo industrial 20x40mm (parede 1,5). 
tampo em compensado multilaminado (560x420x20mm) revestido em 
fórmica, com bordas arredondadas. fixado na estrutura através de 
parafusos auto-atarrachantes. gradil para livros em aço maciço 1/4. 
cadeira confeccionada em tubo industrial 7/8 (parede 1,5). assento 
(400x380x10mm) e encosto (400x180x10mm) em compensado 
multilaminado, envernizados na cor natural e rebitados na estrutura 
através de 08 rebites de alumínio. altura 72 cm. garantia de 12 
meses. 

CJ 500 
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CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
poltrona plastico branco  - dimensões:  cadeira: altura: 80 cm - 
largura: 55 cm - profundidade: 53 cm -peso máximo recomendado: 
140 kg - mesa: altura: 70,5 cm - largura: 70 cm - profundidade: 70 
cm 
peso máximo recomendado: 30 kg – garantia 1 ano 

CJ 50 

35 

CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA  COM 4 CADEIRAS COM AS 
MINIMAS CARACTERISTICAS 
1 mesa com 4 cadeiras na cor: craqueado preto listrado - material: 
estrutura em aço carbono, tampo em granito, assento em lp 
revestido com espuma d13 e courvin, pintura eletrostática a pó - 
dimensão do produto: 77 x 60 x 100 cm (altura x largura x 
comprimento) - peso: 39.62 kg – garantia 3 meses 

CJ 3 

36 

CONJUNTO MESAS SEXTAVADA C/06 CADEIRAS BIBLIOTECA 
ESCOLAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
confeccionada em mdf revestido em fórmica . estrutura tubular. 
monobloco com pintura eletrostática epóxi pó. opções: 1m e 1,2m de 
diâmetro. 
modelos: infantil e adulto – garantia de 1 ano. 

CJ 15 

37 

CONJUNTO REFEITÓRIO CARACTERÍSTICAS MINIMAS 
dobravel c/10 lugares - em formica estrutura em aço - medidas do 
tampo 3.00 x 0,80 - cor branca e estrutura tubular pintura epoxi 
nova - garantia 1 ano por defeito de fabricação 

CJ 15 

38 
CORTINA BLACKOUT EM TECIDO 
2,00x1,80 corta luz preta- poliéster com bastão para suporte – 
medindo 2,00 x 1,80 

UN 50 

39 

CPU – COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS: INTEL CORE I3 - 4GB 
1TB WINDOWS 10 
processador intel® core™ i3 4ª geração - i3 4160 – velocidade  3,60 
ghz. – memoria cache 3mb cache – driver leitura e gravação – 
memoria capacidade 4gb – barramentoe da memoria ddr4 – interface 
de hd – sata 2 – placa de rede 10/100/1000 mbps, gigabit eth – 
placa de video integrada - processamento de vídeo integrado intel® 
hd graphics 4400, aceleração gráfica  - integrada vídeos hd e 
suporte microsoft® directx 11.1. – placa mae: intel® h81- windows 
10 - garantia de 1 ano. 

UN 20 

40 
DESCANSO  DOS PES 
descanso  dos pes - apoio ergonômico para pés. 

UN 10 

41 

ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
6 degraus, peça plastica em polipropileno, com tapetes anti 
derrapante. peso suportado 120 kg – largura 48,00 cm, altura 1,76 
m, profundidade 1,05 m. garantia 3 anos 

UN 5 

42 

ESTANTE PESADA COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
estante pesada com as minimas caracteristicas: chapa aço 22 
prateleira; tipo: estante de aço semi industrial ( uso diversos ); 
altura: 197 m; largura: 0,92 cm; profundidade: 0,42 cm; quantidade 
de prateleiras: 06; prateleiras: chapa 22 / 0,75 mm; colunas: 
chapa16 - l3 50 x 30 furo oblongo ; sustentação: 80 kg por plano 
reforçada produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso 
por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático, 
prateleiras com 3ª dobra e reforço de ômega de fundo, 
proporcionando maior resistência e sustentação - planos reguláveis: 
sim; estrutura desmontável: sim; reforço ômega: sim (2)  
pintura: epóxi pó - cor: cinza – garantia 1 ano. 

UN 7 
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FILTRO DE LINHA COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
: 6 tomadas – bivolt – com protetor contra surtos e sobretensão – 
compacto, facil de instalar, fusivel de proteção, design moderno e 
arrojado, indicador luminoso de funcionamento, fornecido com 
gabinete em plastico abs, plugue e pulgue e tomadas nova norma – 
nbr 14136 – chave liga, desliga embutida – comprimento do cabo: 95 
cm – peso aproximado: 0,3 kg – largura 4,5 cm, altura 39 cm, 
profundidade 13 cm – 1 ano de garantia. 

UN 40 

44 

FOGÃO COMUM DOMESTICO COM 4 BOCAS – CARACTERISTICAS 
MINIMAS 
de piso, acendimento automatico – queimadores: 1 grande 2,75 kw – 
2 pequenos 1,7 kw e 1 médio 1,85 kw– grades na mesa/ trempes: 
tremps individuais – pés altos e resistentes – forno á gas – 
capacidade 58 lts – temperatura 180 a 270º c – dimensoes/peso largura 
50,9 cm – altura 62,7 cm – prof. 93 cm – peso 23,5 cm – 
alimentação bivolt – gás  natural ou gpl – selo inmetro / selo conpet 
de eficiencia energetica – cor branco – garantia 1 ano 

UN 3 

45 

FOGAO INDUSTRIAL; CARACTERISTICAS 
minimas:modelo de centro; p/ uso sobre piso; revestido em pintura 
eletrostatica a po (epoxi); com estrutura em aco carbono 15 
(1.80mm); alimentacao gas glp; com 06 queimadores; 03 simples 
com chama dupla de 120 mm e 03 duplos de 160 mm; em ferro 
fundido; grelha em ferro fundido, com 06 pontas; medindo no minimo 
(30x30)mm; com chapa; de aco carbono 9 (3.75mm) com pintura 
protetiva medindo 430 980 mm; com forno; em aco carbono 24 
(0.60mm) com pintura epoxi(externo),fundo interno esmaltado, visor 
vidro temperado; com capacidade para 
(alt.265xprof.655xlarg.505)mm; com garantia minima de 6 meses 
apos a entrega do equipamento; no balcao. 

UN 3 

46 

FORNO ELÉTRICO 46 LITROS CARACTERÍSTICA MÍNIMA 
multifunção com 1500w de potência – termostato ajustável – timer - 
botão seletor de temperatura de 90ºc a 230ºc  
- botão seletor de funções: aquecimento superior, inferior e superior 
+ inferior  
- botão timer de 90 minutos com sinal sonoro  
- botão timer possui opção para manter ligado  
- luz indicadora de funcionamento  
- acompanha grelha deslizante  
- porta em vidro temperado  
- função dourar  
- com 2 resistências, uma superior e uma inferior para distribuir 
melhor o calor  
- composição: metal  
- com selo de segurança do inmetro  
- disponível em 110v .  cor preta – consumo de energia (kw/h) 
1,5.altura 37,00 centimetros – largura 55,00 centimetros – 
profundidade 44,00 centimetros – peso 9,13 quilos – garantia de 12 
meses 

UN 3 
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FRAGMENTADORA DE PAPEL  COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
12fls em tiras – acionamento e desligamento automatico, proteção 
automatica contra sobrecargas e aquecimento execessivo do motor, 
capacidade de fragmetação (folhas a4 75mg/m2 por carga):12, 
tamanho do cesto (l) 16, fragmenta cd/dvd: 16, nivel de segurança 
(padrão din 32757):2, tensão de operação (v ac) 110v/50-60 hz,  
corrente (a) 2,5, potencia (watts) 275, tamanho da abertura de 
alimentação (mm) 218, tamanho das particulas / tiras (mm) 6, 
velocidade de fragmentação (m/mim) (60hz) 2,4, intens. de ruido 
(db) 72, ciclo de funcionamento ininterrupto (minutos) 3, ciclo de 
resfriamento/recuperação (minutos) 45. 
l:330mmxp:175mmxa:373mm, peso liquido (kg): 3,0. 

UN 8 

48 

FREEZER COM AS MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
dispositivo para congelamento mais rapido; tipo vertical; com 
capacidade de 380 litros; na cor branca; com seis prateleiras e 
gavetas de poliestireno, termostato com no min. 7 posicoes; medindo 
aprox.(600x1690x700)mm; pesando no maximo 67 kg; consumo de 
aproximadamente 45 kwh/mes; 110 v; fornecido com termostato; 
garantia mínima de12 meses; fabricação de acordo com as normas 
vigentes. 

UN 3 

49 

LEITOR OPTICO DE DIGITAIS 
surpeficie de captura; prisma de vidro, tipo de sensor optico, modo 
de captura 360 graus, captura automatica auto on, resolução minima 
500dpi area de captura minima 248x292 pixels ou superior, escala 8 
bit interface usb 2.0 

UN 7 

50 

GUARDA ROUPAS COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
solterio – em mdf – alto brilho ( na cor verniz  castanho), 2 portas de 
correr, 2 gavetas internas com corrediças metálicas. roldanas com 
rolamento, rodízio superior duplo com freio. forro de costas e 
gavetas encaixados facilitando a montagem. trilho inferior, batentes, 
puxadores e cabideiros em alumínio, pintura com acabamento em 
alto brilho (uv) na cor branco e texturizado nas cores canela e freijó 
dourado, trilho superior em abs. altura 2,18m x largura 1,46m x 
profundidade 0,50m, peso 104,3 kg – garantia de 3 meses 

UN 5 

51 

HD EXTERNO – COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
portatil, capacidade 1 tera – interface usb 3.0 – memoria cache: 64 
mb - taxa de transf. até 4,8 gb/s. sistema operacional windows -  
dimensoes aproximadas:  11,5x8x1,5 cm – peso 170 gr – garantia 
12 meses.  

UN 7 
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IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
color, scanner, copiadora, conectividade usb 2.0 de alta velocidade, 
wi-fi 2.0 de alta velocidade. velocidade da impressão 33 ppm em 
preto e 15 ppm em cores. resoluçao de impressão 5760x1440 dpi. 
imprimi fotos. tipo colorida: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores. 
resolução: 5760x1440 dpi. scanner velocidade: 2.4 ms/linha (mono) 
9.5 ms/linha (cor). resolução: 1200 x2400 dpi. manuseio: papel 
suportado: 1/2x11pol.), oficio (8 1/2x14pol.), meia carta (5 1/2x8 
1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 
100x148 mm envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), dl (110x220mm), c6 
(114x162mm) comum; capacidade: 100 folhas a4; capacidade 
entrada: 30 folhas a4, sensor automatico: cartuchos: preto, ciano, 
magenta, amarelo; consumo eletrico: 11,0 w em operação e 1,3 em 
repouso. sistema windows xp/xp professional x 64 
edition/vista/7/8/8.1/1/10 - mac o–x10.6.8,10.8.x,10.9.x,10.10.x. 
peso aproximado 4,9 kg; largura aprox. 44.5 cm; altura 52,8 cm; 
profundidade 30,3 cm; garantia 01 ano – itens inclusos: 01 
multifuncional, 04 garrafas de tinta, 01 cabo de alimentação, 01 cd 
de instalação, 01 guia  de instalação, 01 manual do usuário, 01 cabo 
usb. 

UN 10 

53 

IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL MONOCROMÁTICA, 
IMPRESSORA, 
SCANER, COPIAD- COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
display lcd, cartucho de toner.  tam. 2 linhas – conectividade: usb de 
alta velocidade, ethern – ethernet – uns de alta velocidade, wifi; com 
recurso de impressão movel; impressão: 30 ppm, resolução de 
impressão 2400x600 dpi, ciclo de trabalho mensal10.000 paginas, 
volume mensal recomendado: 2.000 paginas. scanner resolução 
optica do scanner: até 600x2400 dpi – resolução interpolada: até 
19200x19200 dpi. manuseio de papel até a5 até ofico, capacidade 
suportada 250 folhas, capacidade de entrada e saída de papel: 100 
folhas. certificado: energy star. software: suporte windows. 
alimentação 110 v. consumo aproximado 510w/60w/5,3w. 
dimensao do produto largura: 409 cm, altura 39,88 cm, 
profundidade: 31,75 cm. garantia de 01 ano. itens inclusos: 01 
multifunicional, 01 cartucho, 01 cd de instalação, 01 manual 

UN 20 

54 

LAVADORA DE ROUPAS COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
automatica capacidade 13 kg filtro pega fiapos no agitador, 
exclusiva economia, multidispenser (sabão, amaciante e alvejante), 
12 programas de lavagem, tecla turbo secagem, 4 niveis de água, 
tecla duplo enxague, programa rapido 19 minutos, tecla avança 
etapas,  niveis de água, 2 enxagues, centrifugação, acesso ao 
cesto superior. controles eletromecanicos, velocidade 720 rpm, 
acabamento em polipropileno, consumo de água 11.92l/ciclo, 
classificação energetica a, cor branca, consumo de energia a 
(menos de 25% de consumo), 0,4kwh – tensão voltagem 110 v/220 
v – garantia 12 meses. altura 1,02 metros – profundidade: 66,00 
centimetros, peso 45,50 quilos. 

UN 2 

55 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
8 litros, todo inox, alta rotação, tecla liga/ desliga; certificado do 
inmetro; velocidade 1, base antiderrapante, trava de segurança; 
tampa; motor 0,5 cv, rotação 3500rpm, consumo aproximado de 0,66 
kw/h, voltagaem 110 volts – garantia de 06 meses. 

UN 3 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

 

 

56 

LIQUIDIFICADOR; TIPO DOMESTICO; COM CAPACIDADE MÍNIMA 
PARA 2 LITROS 
com copo de acrílico; base de polipropileno; lamina em aço inox; 
tensão de alimentação 110 v; com 05 velocidades; na cor branca; 
potencia mínima 500w; acessório filtre; com garantia mínima de 1 
ano apos a entrega do equipamento; no balcão; com certificação 
compulsória do inmetro. 

UN 5 

57 

LONGARINA; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
modelo cadeira; para 03 lugares; dimensão: 
tamanho do produto (l x a x p): 156 x 92 x 59,5 cm 
revestimento: encosto e assento: tecido j. serrano. 
diferenciais: base fixa 
pintura epoxi preta 
assento e encosto injetado e anatômico. 
peso:21,20 kg 
peso suportado recomendado: 100 kg por assento. 
garantia: 6 meses 

UN 10 

58 

MESA EM L COM GAVETA 1.20 X 0.60 CARACTERISTICAS MINIMAS 
conexão e mesa 0.90 x 0.60  - fechamento das gavetas através de 
fechadura em em aço com 2 copias de chave. pés em aço 
reforçados 1.2mm com pintura epóxi com tratamento anti-ferrugem. 
com 02 pés nivalados 02 gavetas com chave altura 75 cm - largura 
120x90 cm - profundidade 60 cm 

UN 5 

59 

MESA PARA COMPUTADOR CARACTERISTICAS MINIMAS 
com porta teclado retratil rebaixado; modelo central; em madeira 
aglomerada; revestimento em laminado; na cor marfim; com tampo 
retangular medindo (1000 x 900)mm; com espessura minima de 18 
mm; na altura total de 750 mm; com estrutura em aco; de secao 
retangular; chapa com espessura minima de 1,6mm; com prazo de 
garantia de no minimo 12 meses; de acordo com as normas vigentes 

UN 10 

60 

MESA PARA ESCRITÓRIO CARACTERISTICAS MINIMAS: 
borda rígida com 2 gavetas 96 x 68 cm 
com borda rígida e 2 gavetas 96 x 68 cm - material: estrutura em aço 
carbono e tampo em mdp. 
medidas (altura x largura x profundidade): 74 x 96 x 68 cm. 
garantia: 3 meses. 
ambientes: escritório, home office. modelo: mesa para escritório com 
borda rígida. garantia 1 ano. 

UN 10 

61 

MESA PARA PROFESSOR COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
plus em estrutura de aço carbono com acabamentos de ponteiras 
plásticas e pintura eletrostática epóxi, tampo em mdf revestido, 
armário organizador, chave de segurança, gaveta e tomadas 
integradas para ligação dos devices do professor. dimensões: 136 
x 73 x 60 cm 

UN 30 

62 

MICROFONE COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
vokal, capsula dinamica cardioide, comprimento do do cabo 5 
metros, impedancia 500 ohms +/- 5 db, resposta de frequencia 60 
hz ~14 khz. com chave, captação dinamica, chave on/off, 
embalagem 01 microfone e 01 cabo p 10 / xlr 5 m – garantia 3 meses 

UN 2 
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MONITOR PARA COMPUTADOR COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
led 21,5 widescreen,  especificações técnica: imagem/tela -   tela 
lcd: lcd tft  -   tipo de iluminação traseira: sistema w-led  -   
dimensões do painel: 21,5 pol / 54,6 cm -  área de exibição de alto 
desempenho: 476,64 (a) x 268,11 (v) - prop. da imagem: 16:9  -  
ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 hz -   tempo de resposta (típico): 
5 ms  -  brilho: 250 cd/m quadrados -  smartcontrast: 10.000.000:1 -  
proporção de contraste (típica): 1000:1 -   pixel pitch: 0,248 x 0,248 
mm -  ângulo de visão: 170 graus (a) / 160 graus (v), @ c/r > 10 -  
cores da tela: 16,7 m - frequência de varredura: 30 - 83 khz (a) / 56 
- 76 hz (v) -  srgb - conectividade -  entrada de sinal: hdmi (digital, 
hdcp), vga (analógica)  -  entrada de sincronização: sincronismo 
separado, sincronismo ativado, verde -  áudio (entrada/saída): saída 
de áudio hdmi - inclinação: -5/20 graus -  aparelho ligado: 15,85 w 
(típ.) (método de teste energy star 6.0) -   modo de espera: 0,5 w -  
aparelho desligado: 0,5 w - led de energia: operação - branco, modo 
de espera - branco (piscando) - fonte de alimentação: embutido, 100 
- 240 vac, 50 - 60 hz - dimensões e peso -  produto com suporte 
(mm): 503 x 376 x 213 mm -  produto sem suporte (mm): 503 x 316 x 
50 mm -  produto com suporte (kg): 2,61 kg -   produto sem suporte 
(kg): 2,35 kg - garantia 1 ano. 

UN 20 

64 
MOUSE ÓPTICO CARACTERISTICAS MINIMAS 
usb basic preto 3 botões – conexão usb 2.0, preto, compatível com 
windowsxp, vista,7, 8 e 10.  garantia 3 meses. 

UN 50 

65 

NOBREAK COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
1800 va – aplicações para micromputadores e aparelhos eletronicos 
em geral, 7 tomadas, microprocessador, regulação 4. potencia 
maxima 1800 va, autonomia de 1h20 min para 280w de potencia 
total, indicador de luminosidade de rede, cobo e tomadas de 
conexão, requisitos do sistema 115/127/220v, bivolt, dimensão do 
produto 26.8x56,4x20,2cm, 19 kg, garantia 12 meses. 

UN 20 

66 

NOTEBOOK – COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
intel core 6 i3 4gb 1tb - hdmi, wireless, led full hd 15.6 windows 10 
– preto – cache 3 m:  chipset integrado ao processador, memoria 
ram 4 gb, hd 1 tb, placa de som waves maxxaudio, placa de vido 
intel hd graphics 520, placa de rede rj45 10/100 ethernet, drives sem 
drive optico,  conexão usb, leitor de cartão sd, sdhc, sdxc, teclado 
comum, difereciais bluetooth, softwares microsoft nclusos office 
trial para experimentação, windows 10,  bivolt, alimentação com 
cabo de força, adaptador ac, cabo de força e manuais, garantia 12 
meses, dimensões 2,3x38x26cm, peso liquido 2,3kg.  

UN 10 

67 

PEN DRIVE – COM AS MINIMAS CARACTERÍSTICAS 
capacidade 16 gb – interface usb 2.0 – sistema operacional: 
windows xp, vista, mac os 10 + e linux – preto – altura 5,00 cm, 
largura 2,00 cm, profundidade: 1,00 cm – peso 5 gr. garantias 60 
meses. 

UN 30 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

 

 

68 

POLTRONA DIRETORA COM AS MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
confeccionada em estrutura metálica, com ajuste de altura e 
reclinável pela estrutura do assento, giratoria. o estofado em 
espuma de densidade controlada. estrutura em aço cromado, 
revestimento tela mesh (net nylon) braço polipropileno detalhes em 
aço cromado, espuma com densidade controlada, peso maximo de 
110 kg, cor preta, ajuste de altura, dimensão do assento: 
comprimento 50 cm- largura entre braços 50cm – altura até o chão 
68 cm – encosto: comprimento 50cm, largura 50 cm, altura até o 
chão 123 cm – braços: comprimento 33.5cm, largura 5,5cm,- 
conteudo da embalagem: 01 cadeira dimensão 120x51x51cm, peso 
aproximado: 14 kg, garantia do fornecedor: 3 meses, detalhes em 
pu. 

UN 10 

69 

PROJETOR DE IMAGEM COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
luminosidade 3000 lumens, tecnologia 3 lcd, resolução 
1024x768(xga), relação de aspecto 4:3, taxa de contraste até 
1000:1, tipo de lampada 200 w uhe, a vida da lampada modo eco: 
até 6000 horas/ modo normal: até 5000 horas, intervalo relação de 
projeção 1,48 (zoom wide) 1,77 (zoom tele), tamanho (distancia 
projetada) 30 “a300” (0,9ª9,0 m), correção keystone: automatico 
vertical +/- 30 graus/ slider horizontal +/- 30 graus, usb plug n play, 
projetor é compativel com computador pc e mac, reprodução de cor 
até 1,07 mil milhoes de cores, processador de cor 10 bit, sinal de 
entrada: ntsc/ntc4.43/pal/m-pal/n-pal/secam, temperatura 
operacional: 41º a 95º f(5º c a 35º c), tensão de alimentação 
100-24v+/- 10%, 50/60hz ac – lente de projeção: tipo zoom optico 
manual/foco manual, f-numero 1,58-1,72, distancia 16,9 mm – 20,28 
mm – racio de zoom 1,0-1,2,  desempenho ntsc 480 linhas, pal 576 
linhas (depende da observação do padrão de mult burst) interface 
d-sub de 15 pinos x 2 – hdmi x 1, s- video mini din x 1, video 
composto rca (amarelo) x 1, audio em rca x 1 (l e r), mini estereo x 
2, conector usb: tipo b x 1 (para exibição usb, mouse, controle, 
atualização  de firmware), conetor usb, tipo a x 1 (para memoria 
usb, camara de documentos usb, lan sem fios), serial rs 232c x 1, rj 
45x1, mic mini jack estereo x 1, monitor out d-sub de 15 pinos x 1- 
consumo de energia modo eco 245 w, modo normal 294 w, 
comunicação sobre 2,9 w em espera, comunicação off 0,36 w 
standby, ruido modo eco 28 db, modo normal 37 db- conteudo 
projetor multimidia – garantia de 12 meses – peso 4070 gramas 

UN 2 
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PURIFICADOR DE ÁGUA COM AS MINIMAS CARACTERÍSTICAS 
equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de 
água em 2 temperaturas: paineil touch, sistema eletronico de 
refrigeração,  natural e gelada; bandeja removivel, pes 
antiderrapante, gabinete em plástico polipropileno de alto impacto 
sem emendas na cor branca; simples instalação com kit (suporte de 
fixação na parede, espaçador, buchas e mangueira); entrada 
d’água com rosca de 3/4; 5 micros; 97%; uso exclusivo para água 
tratada; tripla filtração (manta microtexturizada,carvão ativado e 
dolomita); 30 litros por hora; 40mca; 3 mca; 15 c; 4 c; tomada de 
rede elétrica a no mínimo 1 m de distancia do aparelho; em media 7 
anos; voltagem 127v, freqüência 60hz, potencia 145w; peso e 
capacidade do reservatório: peso 12 kg - capacidades reservatório 
de água gelada 2 litros, reservatório de água natural 1 litro, 
resfriamento 3,5 litros de água gelada por hora em temperatura 
ambiente de 25º; medidas aproximadas interna e externa - altura: 
465mm, largura: 290mm, profundidade: 400mm; conforme nbr nm - 
iec 335-1:1998; certificação ncc e inmetro - garantia 12 meses 

UN 3 

71 

REFRIGERADOR COM AS MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
frost free 405 litros; vertical; branco, consumo aproximado de 
energia 52,5 kwh/mês, pés, congelamento rapido, gavetas para 
legumes/verduras. gaveta multi uso, 2 portas, voltagem 110 v, altura 
175 cm, largura 71 cm, comprimento 73 cm, peso 82 kg, garantia 12 
meses 

UN 2 

72 

ROTEADOR COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
wireless com velocidade de 300mbps, banda com frequência 
2.4ghz (11n), 2 antenas externas e 4 portas lan – padrão ieee 
802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b – portas lan 10/100 mbps – 1 
porta wan 10/100 mbps, alcance cobertura interna: diamentro de 
200 m em ambientes internos- cobertura externa:  200 m em 
ambientes externos – intervalo de frequencia 2.4.2.4835 ghz – 
maxima de usuário suportado 250 – segurança: 64/12/-bit – wep, 
wpa/qpa-psk/wpa2-psk. altura 3.5 cm- largura 18.2 cm – 
comprimento 12.8 cm – peso 200 g – garantia 60 meses – itens 
inclusos: 1 roteador, 1 fonte de alimentação, 1 cd de recursos, 1 
cabo ethernet, 1 guia de instalação rápida. 

UN 10 

73 

SWIT COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
8 portas de lan / ethernet 10/100 mps – compativel com qualquer 
computador e sistema operacional – bivolt – dimensões aproximadas 
do produto: 2,4x9,4x15,8 cm – peso liquido 181 gr – garantia 36 
meses  

UN 20 

74 

TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS COM AS MINIMAS 
CARACTERISTIAS: 
automatico com capacidade de 15 kg, eficiencia classe a, painel 
mecanico, tipo de agua fria, tipo de abertura superior, dispenser 
para sabão e amaciante, potencia 470 w, programa de lavagem 5 – 
com 3 molhos, niveis de agua 1, filtro anti fiapos, desligamento 
automatico, sistema de lavagem turbilhonamento, motor com protetor 
termico, alimentação 110 v, consumo de água 210 litros, energia 
0,09 kwh/ciclo, peso do produto 11,8 kg, largura 55 cm, altura 97,5 
cm, profundidade 61 cm, garantia 01 ano. 

UN 3 
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TECLADO MULTIMÍDIA COM AS MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
conexão usb 2.0, preto, compatível com windowsxp, vista,7, 8 e 10 
– 3 luzes indicadoras, teclado numérico incorporado e teclado de 
tamanho completo – resistente a derrames, pernas ajustaves, 
batimentos de tecla silenciosos e ligação usb plug and play. contem: 
1 teclado – peso 570 gramas – garantia de 3 meses 

UN 50 

76 

TELA DE PROJEÇÃO COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
retrátil com  tripé móvel,  formato quadrada 4:3, diagonal (polegadas) 
96”, area de projeção (a:b) 1940x1465 mm, largura do estojo (f) 
2089 mm, area total (cxd) 2037x2715 mm, altura do tripé (e) 930 mm 

UN 2 

77 

TV LED 40” COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
smart tv, conversor digital, resolução full hd, wifi integrado, 
conecção hdmi 3, conexões usb 2, processador quad core taxa de 
atualização 60 hz, taxa de atualização com tecnologia 120 hz, resolução 
de audio: dts premium audio 5.1, doubly digital plus, dts 
studio sound, som estereo,  potencia de audio (rms) 20 w,  
dimensoes aproximadas – cm (axlxp) 58,56x90,76x28,81cm, 
garantia 12 meses.  

UN 5 

78 

VENTILADOR DE PEDESTAL MINIMAS CARACTERISTICAS 
: 60 cm; potencia 140 w, rotação maxima 1500 rpm, tensão bivolt, 
frequencia 60 hz, classe do aparelho ii, vazão de ar 3107 m3/h, 
eficiencia energetica 0,004 (m3/s/w)*m, controle de velocidade 
dimmer, diamentro de grade 60 cm, diamentro de helice 52 cm, 
numero de pas 3, certificado bra e inmetro. garantia 1 ano. 

UN 10 

79 

VENTILADOR; TIPO DE PAREDE COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
vazão de ar: 0,78 m³/s, controle de velocidade: dimmer, grade de 
polipropileno (pp) , hélices: 3 (três) - material da grade: plástico  - 
injetado, alimentação voltagem: bivolt - potência: 140 w, rotação 
máxima: 1350 rpm, classificação energética em velocidade alta: c , 
classificação energética em velocidade média: d , classificação 
energética em velocidade baixa: c , consumo de energia: 3,9 
kwh/mês, itens inclusos 01 ventilador, dimensões diâmetro da 
grade: 60 cm , diâmetro da hélice: 52 cm, peso: 6 kg, garantia: 12 
meses 

UN 10 

80 

VENTILADOR; TIPO DE TETO, COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
oscilante, silencioso; 3 pás, 1 bocal, branco, altura 21 cm, largura 43 
cm, comprimento 40 cm, peso 2.6 kg, acionamento com botão, 
quantidade de velocidade 3 –rotação por minuto 430, potencia 130 
watts, consumo de energia acima de 2 kw/h, voltagem 110 v, 
garantia 12 meses. 

UN 10 

81 

COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA COM AS MÍNIMAS 
CARACTÉRISTICAS 
espuma d-45 - 24cm de altura, cama comum, nível de conforto 10 , 
certificado do inmetro, tecido faixa lateral 100% poliéster cinza, 
fitilho (alto relevo) cinza alto relevo 40 mm.  peso suportado até 90 
kg por pessoa, peso do produto 11,20 kg, largura 88 cm, altura 24 
cm, profundidade 188 cm –  anti acaro e antiarlerigo. prazo 01 ano – 
estrutura espuma, poliestireno e tecido  

UN 10 

82 

COLCHONETE COM AS MÍNIMAS CARACTERISTICAS 
espumas d20 selada, 100% forrado em napa e com tratamento anti 
acaro e antialérgico, certificação do inmetro de acordo normas da 
abnt, enchimento em polipropileno, medindo 180x60x4cm, 
revestimento em napa. 

UN 10 
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83 

TRAVESSEIRO COM AS MÍNIMAS CARACTÉRISTICAS 
viscoelástico soft nasa. revestido com capa branca de 100% 
poliéster e enchimento de 100% espuma de poliuretano, o 
travesseiro soft nasa mede 58cmx38cm e 10 cm de altura. 

UN 20 

84 

LENÇOL SOLTEIRO AVULSO ELASTICO COM AS MÍNIMAS 
CARACTÉRISTICAS 
170 fios cores variadas – tecido 100% poliéster – medindo 
0,88x1,88x20 cm 

UN 50 

85 

JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 
contendo 2 peças lisas (1 fronha e 1 lençol) 170 fios cores variadas 
– tecido 100% poliéster – medindo 0,88x1,88x20 cm. cores 
variadas. 

JG 50 

86 

KIT EDREDOM SOLTEIRO DUPLA FACE COM AS MÍNIMAS 
CARACTÉRISTICAS confeccionado em microfibra, medidas 2,15m x 
1,60m – cores 
variadas. 

KIT 50 

87 
CONJUNTO ALUNO/CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 
1,19M E 1,42M) 
conjunto aluno/cja-03 (para alunos com altura entre 1,19m e 1,42m) 

CJ 230 

88 
CONJUNTO ALUNO/CJA-4 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 
1,33M E 1,59M) 
conjunto aluno/cja-4 (para alunos com altura entre 1,33m e 1,59m) 

CJ 500 

89 
CONJUNTO ALUNO/CJA-6 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 
1,59M E 1,88M) 
conjunto aluno/cja-6 (para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m 

CJ 88 

90 
CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01 
conjunto professor/cjp-01 

CJ 38 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A aquisição do objeto  acima elencados atenderá ás necessidades da Secretarias 
Municipais, garantindo o fornecimento pelo período de doze meses. 
 
2.2 – Para preservar a economia de escala, um dos conceitos básicos da lei de licitações 
8666/93, o edital fixou quantitativos mínimos, mesmo tendo as cotações de preços com os 
quantitativos superiores ao do objeto. 
 
2.3. A Contratação objeto deste termo de referência será realizada por meio de procedimento, 
na modalidade Pregão, na forma de Registro de Preços presencial, em sessão pública, 
observando os dispostos legais pertinentes, notadamente observará as normas e procedimentos 
administrativos da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 007, de 2017, à Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e 
subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata. 
 
2.4 - A adoção pelo Sistema de Registro de Preço deve-se por ser um procedimento de 

licitação onde os ganhadores não efetivam imediatamente após a adjudicação e homologação 

do certame a entrega de seus produtos nem recebem os empenhos assim que forem declarados 

aptos a negociarem com o órgão licitante, apenas comparecem ao certame para informar que 

estão dispostos a vender ao (ÓRGÃO) por um preço determinado e válido por um período de 

até 12 (doze) meses.  

 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

 

 

a) - No registro de preços a administração tem uma garantia de fornecimento certo a 

preço previamente declarado. Nas outras modalidades licitatórias corre-se 

freqüentemente o risco de os certames fracassarem por ausência de licitantes, variação 

nos preços, ausência de pronta entrega/atendimento. 

 

b)  - Os objetivos principais do Sistema de Registro de Preços são: 

 redução de custos; 

 otimização dos procedimentos licitatórios; 

 garantia de fornecimento sempre ao menor preço praticado pelo mercado; 

 aceleração dos prazos legais exigidos para a formalização dos atos administrativos 

inerentes a licitação; 

 dispensa da obrigatoriedade de manutenção de estoques nas dependências do órgão (o 

produto fica com o licitante vencedor, no seu armazém, e por sua conta); 

 facilidade na distribuição (o produto segue uma linha reta entre fornecedor usuário).  

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, 

nos termos da Lei n° 10.520, de 2002 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1 - O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue nos locais e horários 
indicados pela Administração Municipal no horário de 08h00min as 17h00min no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento da ordem de 
fornecimento. Poderá ser designado pelo Município um  servidor ou comissão 
responsável pela aceitação do objeto a ser licitado.  

4.2 - Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com 
o estabelecido neste Termo de Referência 

4.3 - Entregue o objeto licitado, esta Administração deverá recebê-lo no ato da 
entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:  

a) A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;  

b) O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto;  

c) A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado 
acondicionamento.  
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d) A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;  

e) O objeto esteja adequado para utilização.  

4.4 - O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado 
após o recebimento definitivo.  

4.5 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Administração poderá:  

a) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua  
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis;  

b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  

4.6 - Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 
10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a 
determinação exarada pela Administração.  

4.7 - O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo 
de entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando 
ônus para o MUNICIPIO DE JACINTO MG.  

4.8 - A licitante vencedora obriga-se a substituir, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contado do recebimento de notificação efetuada pela Administração Municipal, o 
objeto entregue e aceito comprovada a existência de incorreções e defeitos, cuja 
verificação somente venha a se dar quando de sua utilização. Findo este prazo 
serão aplicadas as penalidades cabíveis.  

4.9 - Os produtos que por sua natureza tenham em seu registro prazo de garantia do 

fabricante contra defeitos de fabricação ou recomendações para uso em tempo pré-

estabelecido, deverão obrigatoriamente possuir um prazo mínimo de 12 (doze) 

meses para o seu uso a contar da data de entrega.  

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 

de aceitação e recebimento definitivo; 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, e prazo de 

garantia ou validade; 

b)  responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

d) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

f) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 

de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
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condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.2. O recebimento de material de valor igual ou superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

9.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, 

de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 

for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 
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a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias; 

c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

f) impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente 

descredenciamento no Cadastro Municipal de Fornecedores pelo prazo de até cinco 

anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

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

a Lei nº 9.784, de 1999. 

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

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

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 

Jacinto MG, _____ de _________________ de 2017. 

 

__________________________________ 

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável 
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ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___/2017 

 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. ___/2017 

 
 

O MUNICIPIO DE XXXXXXX, com sede no(a) ......, na cidade de ........, inscrito(a) no 
CNPJ/MF sob o nº ....., considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./2017, processo 
administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) 
e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 
na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a FUTURA AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, INFORMÁTICA E 

MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de 

Referência, anexo I do edital de Pregão nº ........../2017, que é parte integrante desta 

Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e 

as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 

Especifica
ção 

Marca  
(se exigida 
no edital) 

Unidade Quantidad
e 

Valor unit. Valor 
total 

Prazo 
garanti
a ou 

validad
e 

        

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) 

assinatura da ata, não podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
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4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 

cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas previstas no 

inciso anterior será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 
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a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor.  

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

5.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias 
de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  
 

Local e data 
Assinaturas 

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) 

fornecedor(s) registrado(s) 
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ANEXO III -TERMO DE MINUTA DE PROPOSTA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2017 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, INFORMÁTICA E 
MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:  

E-mail:  

Dados Bancários:  

 

Apresentamos proposta para o fornecimento do objeto em referência; declaramos 

estar de acordo como os termos do Pregão Presencial nº. ____/2017. 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços o seu representante legal, Sr(a). (nome 

completo), portador do CPF nº (nº do CPF). 

1 – Propõe-se, para fornecimento dos produtos ora ofertados, os valores constantes 

do relatório de Quantitativo e Especificação, em anexo. 

2 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar desta 

data. 

 

Local e data 

____________________________________ 
EMPRESA 

(Representante Legal) 
 

 
 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO III – TERMO DE MINUTA DE PROPOSTA 
QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2017 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANT 
MARCA MODELO VL. UNIT VL. 

TOTAL 

1 

ANTENA PARABÓLICA; COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
lnbf multiponto; construída em alumínio; refletor com 
diâmetro de 
2.40m; suporte da antena em ferro galvanizado; devera 
acompanhar 
a antena 1 receptor digital e 1 controle remoto; instalação 
com 
materiais e mao de obra inclusos; com garantia de 1 ano. 

UN 3 

    

2 

APARELHO DE BLU-RAY PLAYER COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
hdmi com entrada usb controle interativo e leitura de dvd 
bd-rom/bd-r/bd-re - dvd-rom/dvd±r/dvd±rw - áudio cd/cd-
r/cd-rw - 
dts-cd  
- mpeg-1 - mpg2 os /ts- mpeg4 avc(h.264) - smpte vc1 (vc-
9)  
 mkv - avc rec  
 avchd - m4v  
- mp3 / wma / aac / flac - decodificadores de áudio 
dolby digital plus  
dolby true hd  
dts  
dts hd –  
lpcm - dolby digital – conteudo da embalagem 01 blue ray – 
preto – 
altura 27,00 centimetros – largura 7,30 centimetros – 
profundidade 
19,80 centimetros – peso -850,00 gramas. 

UN 3 

    

3 

APARELHO DE FAX PAPEL COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
térmico, bobina térmica de 30 metros, agenda telefônica, 
discagem 
tom e pulso, papel térmico, telefone com fio, velocidade de; 
modem 
mínima de 9600 kbps,voltagem 110 v, modo de recepção 
manual e 
automática, comprovante individual de envio de fax, opera 
com fax e 
telefone, painel e visor em português, memória de 
recepção com o 
mínimo de 20 páginas, memória de transmissão acima de 
10 páginas. 

UN 2 
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4 

ARMÁRIO DE AÇO COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
pa 120 porta com chave/porta color medidas: altura 2,07 x 
larg 0,90 
x prof 0,40 estrutura em aço chapas 26 e 24 (0,45mm e 
0,60mm) - 2 
portas com 4 reforços cada 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a 
cada 
50mm - capacidade por prateleira 20kg.  itens de série: 
puxador 
estampado na frente da porta com perfil em pvc; 
dobradiças 
externas; fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves 
com 
travamento da porta na prateleira fixa central; acompanha 
kit pé 
regulável pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) em todas 
as cores  

UN 10 

    

5 

ARMÁRIO DE COZINHA COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
compacta com 13 portas e 4 gavetas – branco: dobradiças 
metálicas de pressão- puxadores em abs metalizados com 
verniz uv 
de alto brilho e resistente -espaçoso; - dimensões: 179 x 70 
x 28 
(axlxp); tipo: paneleiro - especificações técnicas mínimas:  
material 
aço; acabamento; pintura eletrostática a pó de alto brilho e 
resistente - altura (cm) 179; largura (cm) 70; profundidade 
(cm) 28; 
cor predominante branco; conteúdo da embalagem: 1 
paneleiro 
itatiaia max diamante ipld-c com 6 portas – branco; garantia 
12 
meses 

UN 3 

    

6 

ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICA 
minima:  dimensões: altura: 1,85 metros, largura: 90 cm, 
profundidade: 45 cm. armário confeccionado em chapa de 
aço, com 
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa 
(antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema 
eletrostático a pó, com quatro pés reguláveis (sapatas) 
para 
correção de pequenos desníveis. 04 bandejas 
intermediárias para 
separação interna, 02 portas (esquerda - direita) 
confeccionadas em chapa de aço no 24 (0,60mm), sendo 
que cada porta deverá 
conter três dobradiças internas. a porta da esquerda deverá 
conter 
01 reforço confeccionado em chapa de aço no 20 (0,90mm) 
e dois 
trincos 01 na parte superior e outro na parte inferior. a porta 
da 
direita deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa 
de aço no 
20 (0,90mm) e 01 fechadura universal para móveis de aço 
com 
rotação de 90 graus com duas chaves. as portas deverão 
possuir 
perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 
5x5mm que 
servem como ventilação dos compartimentos. montagem 
através de 
rebites. entrega com montagem. garantia 05 anos. 

UN 7 
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7 

ARMARIO TIPO ESCANINHO COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
8 portas; armário de aço, portas de abrir com maçaneta, 
pasta az - 
50 escaninhos. confeccionado em chapa de aço. medida: a 
1.98 x l 
1.17 x p 0.37 m. 

UN 5 

    

8 

ARMARIO TIPO ESCANINHO 4 PORTAS COM AS 
MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
4 portas em mdf armário em mdf, portas de abrir com 
maçaneta, 
medida aproximada: a 1.60 x l 0,90 x p 0.42 m. com 4 
maçanetas e 
fechadura. cor argila 

UN 6 

    

9 

ARMÁRIO COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
1,98 altura x 0,42 profundidade x 1,23 largura - medidas 
das portas: 
(0,45 altura x 0,29 largura)  -  fechamento através de 
cadeados. * 
ventilação por venezianas em todas as portas. * pintura 
epoxi com 
tratamento anti - ferrugem * disponível na cor (cinza) * 
produto novo. 

UN 5 

    

10 

ARQUIVO DE AÇO COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício; dimensões 
totais 
externas de 1330 mm de altura, 470 mm de largura e 570 
mm de 
profundidade, confeccionado em aço, nas cores argila, 
cinza e ovo, 
com suportes para arquivar documentos em pastas 
suspensa, 
tamanho ofício com limite de 40 a 50 pastas e 30 kgs por 
gavetas, 
as gavetas deslizarão suavemente sobre trilhos 
telescópicos e 
roldanas de nylon com auto travamento e limitador de 
abertura, os 
puxadores serão do tipo alça, em aço com acabamento 
cromado 
fosco, a fechadura será cromada, cilíndrica, instalada e 
embutida na 
parte superior do móvel, com travamento simultâneo das 
gavetas, 
acompanhada de 02 chaves; todas as peças metálicas 
receberão 
tratamento antiferruginoso por fosfatização, e receberão 
acabamento em pintura epóxi-pó pelo processo de 
deposição 
eletrostática com polimerização em estufa. 

UN 10 
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11 

APARELHO CELULAR COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
celular preto com dual chip, rádio fm, display colorido de 
1.45” e 
super lanterna, bateria li- lon 950mah , dual chip – use 2 
chips de 
qualquer operadora  
, rádio fm com antena interna. ouça suas rádios favoritas 
sem 
precisar de fones, super lanterna com fácil acesso.  entrada 
padrão 
de fone de ouvido de 3.5mm  
design jovem  
alarme, calendário  
calculadora, notas  
cronômetro,conversor de unidades viva-voz  
horário mundial -tecnologia: gsm – frequências gsm 
850/900/1800/1900 mhz - quadriband gsm - dual chip 
memória 
interna 32mb - resolução do visor/display externo (pixels) 
128x128 
– cor preto - conteúdo da embalagem - aparelho celular lg 
b220 dual chip - bateria  
- carregador de viagem  
- manual – garantia 12 meses – altura 10,89 centimetros – 
largura 
4,50 centimetros – profundidade 1,41 centimetros – peso 
66,00 
gramas 

UN 30 

    

12 

BALCÃO DE AÇO FECHADO, COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
confeccionado em chapa de aço. tratamento anti-corrosivo, 
pintura 
epóxi, cor cinza.  dimensões: 980 x 920 x 300. outras 
opções: 980 x 
920 x 420. 

UN 3 

    

13 

BALCÃO PARA RECEPÇÃO COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
na cor argila com medidas externas de 1,20m de 
comprimento, 
1,10m de altura e 0,65m de profundidade, com 18 gavetas, 
sendo 15 
gavetas medindo 0,40 cm de comprimento, 0,16cm de 
altura e 
0,50cm de profundidade e 03 gavetas medindo 0,40 cm de 
comprimento, 0,30cm de altura e 0,50cm de profundidade, 
sendo 
que estas deverão ficar na parte inferior do armário. laterais 
do 
balcão, painel frontal, tampo superior e tampo inferior 
confeccionados em mdf com espessura mínima de 25mm. 
revestimento das faces com laminado melamínico de baixa 
pressão 
texturizada, contornos laterais e frontais com fita de borda 
29mm 
por 2mm de espessura, na mesma cor do balcão, coladas 
pelo 
processo hot-melt. gavetas confeccionadas em mdf com 
12mm de 
espessura, revestidas em ambas as faces com melamina 
texturizada, com puxadores metálicos de alça e contornos 
laterais e 
frontais com fita de borda 29mm por 2mm de espessura, na 
mesma 
cor do balcão, coladas pelo processo hot-melt. acabamento 
com 
sapatas niveladoras em polipropileno rosqueadas em 

UN 2 
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buchas 
encaixadas na parte inferior. obs: o vencedor deste item 
deverá 
entregá-lo instalado no local indicado. garantia de 12 
meses para 
defeitos de fabricação. 

14 

BATEDEIRA; TIPO INDUSTRIAL COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
planetária; capacidade 12 litros de mistura, potencia 1/3 cv 
mono, 
com 6 variaçoes de velocidade projetadas,tensão 
monofásica 110 
v, consumo 0,25 kw/h, peso 42 kg, dimensaão (altura x 
largura x 
comp.) 560 x 315 x 695. possuindo grade de segurança, 
regulamentada pela nr 12 do ministério do trabalho. 
garantia 6 
meses. 

UN 3 

    

15 

BEBEDOURO COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS 
eletrico; de 02 torneiras p/ uso externo com jato e 
copo;capacidade 
de refrigeração de 33 litros por hora;  capacidade de 
armazenamento de 100 litros;depósito de água em aço 
inox-430 
(próprio para alimentos) com serpentina externa que facilita 
a 
higienização e não altera as propriedades da 
água;gabinete em aço 
inox 430, totalmente desmontável; painel frontal de plástico 
injetado.torneiras metálicas de alta resistência e grande 
vazão que 
agilizam o uso e facilitam a higienização e a 
manutenção;termostato 
regulável fixado na parte traseira;pingadeira removível que 
facilita o 
manuseio e a higienização;conectado à rede hidráulica 
recomenda-se instalação de filtro.gás r134a inofensivo à 
camada de 
ozônio; 1 ano de garantia; selo do  inmetro 

UN 3 

    

16 

CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR COM AS 
MÍNIMAS 
CARACTERÍSTICAS 
condutor: cobre. conector: plug de força padrão. cor: 
preto.revestimento: pvc. tipo: informática. detalhes - 
comprimento do cabo: 
1,5 metros. extras conserto/ troca: troca garantia: 36 
meses. 

UN 40 

    

17 

CABO DE IMPRESSORA COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICA 
comprimento 3,00 mts, revestimento externo pvc, 
acabamento dos 
conectores aço galvanizado, tax de transferencia de dados 
até 480 
mbps, filtro ferrite, cor preto. tipo de conectores/interface: 
ponta a: 
usb macho a – ponta b: usb macho b – plyg & play. 
conteudo 01 
cabo impressora usb 2.0 3m com filtro plus data – garantia 
de 3 
meses – peso 100 gramas. 

UN 40 

    

18 
CABO HDMI 1.4 - 1,8 METROS 
cabo hdmi 1.4 - 1,8 metros 

UN 30 
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19 

CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
confeccionada em tubo de aço redondo, com regulagem de 
inclinação, módulo de encosto e assento anatômicos 
confeccionados em espuma especial injetada a partir de 
cálculos 
antropométricos em software 3d e revestimento em tecido 
ou 
courvin. apoio para cabeça confeccionado em espuma 
injetada 
fixado co velcro e com ajuste de altura. suspensório 
escapular em 
h, faixa abdominal com fecho plástico. apio para os pés 
plano, 
removível, em plástico com rebordo e com ajuste de altura 

UN 7 

    

20 

CADEIRA FIXA; COM AS MINIMAS CARACTERISITICAS: 
minimas caracterisiticas: com encosto e assento 
confeccionados 
em madeira compensada; revestidos em tecido 100% 
poliester; na 
cor preta; acabamento em perfil de pvc; estofamento em 
espuma 
injetada de poliuretano de no minimo 50 mmde espessura; 
apresentando densidade de 55 kg/m3; sem bracos; 
espaldar medio; 
com encosto medindo de no minimo (40 larg. x 36 alt.)cm; e 
assento 
medindo de no minimo (42 larg. x 40 prof.) cm; com 
estrutura em aco 
tubular continuo; pernas separadas,chapa com espessura 
minima 
de 1,2mm; pintura em tinta epoxi po; na cor preta; prazo de 
garantia 
de no minimo 12 meses; fabricada de acordo com as 
normas nbr 
13960/13962 

UN 30 

    

21 

CADEIRA GIRATORIA COM AS MINIMAS 
CARACTERISITICAS 
concha dupla; com encosto e assento confeccionados em 
madeira 
compensada; revestidos em tecido 100% poliester; na cor 
preta; 
acabamento em protecao em perfil de pvc; estofamento em 
espuma 
injetada de poliuretano de no minimo 50 mmde espessura; 
apresentando densidade de no minimo 33 kg/m3; espaldar 
baixo; 
com encosto medindo de no minimo (41 larg. x 41 alt.) cm; 
e assento 
medindo de no minimo (46 larg. x 44 prof.)cm; com apoio 
bracos 
fixos em poliuretano injetado; sistema de regulagem de 
altura e 
inclinacao (back system); e regulagem pneumatico (a gas) 
de altura 
para o assento; tubo central em aco; base formada por 05 
patas e 
rodizios duplos de nylon; base confeccionado em aco; 
acabamento 
em capas de polipropileno; pintura em tinta epoxi po; na cor 
preta; 
prazo de garantia de no minimo 12 meses; fabricada de 
acordo com 
as normas nbr 13960/13962 e nr -17 

UN 20 
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22 

CADEIRA PRESIDENTE EM COURO PU – 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: 
adeira tipo presidente com encosto alto -base giratória em 
polipropileno com cinco rodízios -função de ajuste de altura 
por 
pistão a gás -sistema de reclinamento tipo relax com trava 
no ponto 
inicial e ajuste de pressão para maior conforto - encosto 
com estrutura de madeira com estofamento revestido em 
couro pu 
assento com madeira multi laminada com estofamento 
revestido em 
couro pu – pés e braços em aço cromado com estofamento 
revestido em couro pu - espuma com densidade controlada 
- peso 
máximo recomendado: 150 kg –medidas encosto - largura: 
51cm - 
altura: 82cm - altura máxima até o chão: 125cm - altura 
mínima até o 
chão: 115cm - assento 
profundidade: 50cm - largura: 51cm - altura máxima até o 
chão: 
56cm - altura mínima até o chão: 46cm  braços 
comprimento: 43cm  - 
largura: 9cm - altura máxima até o chão: 75cm - altura 
mínima até o 
chão: 65cm - itens inclusos: 01 cadeira montada - 01 
manual de 
montagem - 01 ferramenta necessária para a montagem - 
garantia 
03 meses de garantia. 

UN 20 

    

23 

CADEIRA SECRETÁRIA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
base fixa palito com assento/encosto plastico injetado em 
polipropileno, com base tipo palito espessura na cor preta 
tubular 
3/4 com parede 1,2mm. assento e encosto: injetado em 
polipropileno- pp com fixação do assento através de garras 
plásticas parafusos auto-atarraxante. estrutura: oblonga ou 
redonda em aço 16x30 com parede total de 1,6mm de 
espessura. 
pintura epóxi a pó na cor preta, com secagem a quente. 4 
sapatas 
plásticas para diminuição de atrito. estrutura : tubular em 
aço de 
diâmetro 3/4 com parede total de 1,2mm de espessura. 
pintura epoxi 
a pó na cor preta, com secagem a quente. 4 sapatas 
plásticas para 
diminuição de atrito. características: - cor preto - base palito 
¾ - 
plastico em polipropileno- suporta até: 90kg - garantia: 1 
ano - 
tamanho: 0.85 x 0.43 x 0.50 - montada. / 12 meses  

UN 20 

    

24 

CAIXA DE SOM COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
portatil 2.0 preta. para uso em notebooks e desktops, mini 
speaker, 
sistema de audio 2.0, blindagem eletromagnetica, conexão 
audio p2 
3.5 mm, alimentação via usb, voltagem usb 5vdc +/- 10%, 
corrente 
100 ma (max), dimensoes 69x63x65 mm, material plastico 
abs, 
temperatura 0º ~45º, umidade do ar 45% ~90%, frequencia 
20 hz 
~16 khz, 80 db,  distorção 0,5% potencia 3 watts, 
certificado ce, 
fcc, peso 280 gramas – garantia 3 meses. 

UN 15 
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CAIXA AMPLIFICADA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
semi profissional multi uso sound maker mp100x 100w rms 
courvin 
preta microfone instrumentos rádio usb sd controle remoto - 
modelo 
multi uso com 100w rms e sistema completo de 
equalização, 
comporta o uso de até 3 microfones, 2 instrumentos como 
teclados, 
guitarras e contrabaixos, e uma saída de linha. amplificador 
com 
bivolt automático - feito em mdf com revestimento em 
courvin – 
entradas para cd/dvd player, usb e sd card - alça reforçada 
para 
transporte – 3 vias- especificaçãotécnica:  revestimento em 
courvin 
preto 
• 100w rms de potência 
• multi uso: aplicação com teclados, guitarras, contra 
baixos, 
microfones, retorno e mais 
• resposta de frequência de 20hz a 20khz 
• caixa em mdf 
• 3 entradas de microfone 
• 2 entradas de instrumento 
• 1 entrada de linha 
• alto falante 12” de 3 vias (mid range e tweeter) 
• possui rádio fm • filtro de graves, médios e agudos 
• acompanha controle remoto 
• modelo bivolt automático 
• saída para alto falante auxiliar 
• entrada para antena 
• pode ser usada como monitor de palco 
• equalizadores específicos por canal 
• entrada rca para cd/dvd player 
• bluetooth integrado 
• display na cor vermelha 
• entrada para pen drive e cartão sd 
• alça para transporte 
• dimensões aproximadas: 630mm x 460mm x265mm 
 
conteúdo da embalagem: 
• 1 amplificador 
• 1 cabo de energia 
• 1 controle remoto 
 
atenção: conforme lei federal nº 11.291, a exposição 
prolongada a 
ruídos superiores a 85 db pode causar danos ao sistema 
auditivo. 
garantia 1 ano. 

UN 3 

    

26 

CAMA COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
solteiro – produzida em madeira maçiça de pinus 100 
reflorestamentos e revestida em verniz castanho (brilho) - 
tamanho 
do colchão indicado 188 x 88 – suporte de peso 90 kg -  
características técnicas - largura: dimensões: alt: 145 cm  
larg: 80 cm  
prof: 190 cm. garantia de 12 meses. montada 

UN 10 
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27 

CÂMERA DIGITAL COMPACTA COM AS MÍNIMAS 
CARACTERISTERISTICAS 
16 mp, sensor de imagem ccd, zoom óptico 16x, zoom 
digital 4x, 
resolução máxima de imagem 4608x3456, velocidade 
máxima do 
obturador 1/3200 segundos, velocidade mínima do 
obturador 15 
segundos, sensibilidade iso 25 - 3200, processador 
imagem digic 4, 
tamanho display 3, resolução ecrã 230.000 pontos – visor 
lcd 3 “ - 
modos de flash - automático / fill-in / manual / off / on / 
redução do 
efeito dos olhos vermelhos / sincronização de lenta 
velocidade – 
tipo de memoria: sd / sdhc / sdxc - formatos de vídeo: h.264 
/ mov / 
mpeg-4 

UN 5 

    

28 

COMODA COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
madeira maciça 100%, acabamento: nogal/ selador/ verniz 
brilho 30, 
montada, medidas 1,00 x largura 1,14 x profundidade 0,45 
metros – 
prazo garantia 3 meses 

UN 5 

    

29 

CONDICIONADOR DE AR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
“split system” do tipo “hi wall”, capacidade mínima de 
refrigeração 
de 9.000 btu/h, 110v, selo procel, ciclo frio, compressor 
rotativo, 
controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de 
insuflamento 
(alta, média e baixa), movimento e controle automático do 
direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência 
na 
unidade interna no caso de perda ou dano do controle 
remoto. 
garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do 
recebimento 
definitivo. 

UN 5 

    

30 

CONDICIONADOR DE AR 12 MIL BTUS 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
“split system” do tipo “hi wall”, capacidade mínima de 
refrigeração de 12.000 btu/h, 110v, selo procel, ciclo frio, 
compressor rotativo, 
controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de 
insuflamento 
(alta, média e baixa), movimento e controle automático do 
direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência 
na 
unidade interna no caso de perda ou dano do controle 
remoto. 
garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do 
recebimento 
definitivo. 

UN 5 

    

31 

CONDICIONADOR DE AR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
“SPLIT 
SYSTEM” DO TIPO “HI WALL 
condicionador de ar características mínimas: “split system” 
do tipo 
“hi wall”, capacidade mínima de refrigeração de 18.000 
btu/h, 110v, 
selo procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto 
sem fio, 
mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e 
baixa), 
movimento e controle automático do direcionamento do ar 

UN 5 
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(swing), 
acionamento de emergência na unidade interna no caso de 
perda ou 
dano do controle remoto. garantia mínima de 06 (seis) 
meses, a 
partir do recebimento definitivo  

32 

CONDICIONADOR DE AR “SPLIT SYSTEM” DO TIPO “HI 
WALL”, 
CAPACIDADE MÍNIMA DE R CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS 
condicionador de ar características mínimas: “split system” 
do tipo 
“hi wall”, capacidade mínima de refrigeração de 24.000 
btu/h, 110v, 
selo procel, ciclo frio, compressor rotativo, , controle remoto 
sem fio, 
mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e 
baixa), 
movimento e controle automático do direcionamento do ar 
(swing), 
acionamento de emergência na unidade interna no caso de 
perda ou 
dano do controle remoto. garantia mínima do fabricante de 
06 (seis) 
meses, a partir do recebimento definitivo. 

UN 5 

    

33 

CONJUNTO ESCOLAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
composto de 01 carteira e 01 cadeira, confeccionadas em 
tubo 
industrial. solda eletrônica mig. tratamento anti-ferruginoso. 
pintura 
epóxi-pó. sendo: carteira em tubo industrial 20x40mm 
(parede 1,5). 
tampo em compensado multilaminado (560x420x20mm) 
revestido em 
fórmica, com bordas arredondadas. fixado na estrutura 
através de 
parafusos auto-atarrachantes. gradil para livros em aço 
maciço 1/4. 
cadeira confeccionada em tubo industrial 7/8 (parede 1,5). 
assento 
(400x380x10mm) e encosto (400x180x10mm) em 
compensado 
multilaminado, envernizados na cor natural e rebitados na 
estrutura 
através de 08 rebites de alumínio. altura 72 cm. garantia de 
12 
meses. 

CJ 500 

    

34 

CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS 
poltrona plastico branco  - dimensões:  cadeira: altura: 80 
cm - 
largura: 55 cm - profundidade: 53 cm -peso máximo 
recomendado: 
140 kg - mesa: altura: 70,5 cm - largura: 70 cm - 
profundidade: 70 
cm 
peso máximo recomendado: 30 kg – garantia 1 ano 

CJ 50 

    

35 

CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA  COM 4 
CADEIRAS COM AS 
MINIMAS CARACTERISTICAS 
1 mesa com 4 cadeiras na cor: craqueado preto listrado - 
material: 
estrutura em aço carbono, tampo em granito, assento em lp 
revestido com espuma d13 e courvin, pintura eletrostática a 
pó - 
dimensão do produto: 77 x 60 x 100 cm (altura x largura x 
comprimento) - peso: 39.62 kg – garantia 3 meses 

CJ 3 
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36 

CONJUNTO MESAS SEXTAVADA C/06 CADEIRAS 
BIBLIOTECA ESCOLAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
confeccionada em mdf revestido em fórmica . estrutura 
tubular. 
monobloco com pintura eletrostática epóxi pó. opções: 1m 
e 1,2m de 
diâmetro. 
modelos: infantil e adulto – garantia de 1 ano. 

CJ 15 

    

37 

CONJUNTO REFEITÓRIO CARACTERÍSTICAS MINIMAS 
dobravel c/10 lugares - em formica estrutura em aço - 
medidas do 
tampo 3.00 x 0,80 - cor branca e estrutura tubular pintura 
epoxi 
nova - garantia 1 ano por defeito de fabricação 

CJ 15 

    

38 

CORTINA BLACKOUT EM TECIDO 
2,00x1,80 corta luz preta- poliéster com bastão para 
suporte – 
medindo 2,00 x 1,80 

UN 50 

    

39 

CPU – COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS: INTEL 
CORE I3 - 4GB 
1TB WINDOWS 10 
processador intel® core™ i3 4ª geração - i3 4160 – 
velocidade  3,60 
ghz. – memoria cache 3mb cache – driver leitura e 
gravação – 
memoria capacidade 4gb – barramentoe da memoria ddr4 
– interface 
de hd – sata 2 – placa de rede 10/100/1000 mbps, gigabit 
eth – 
placa de video integrada - processamento de vídeo 
integrado intel® 
hd graphics 4400, aceleração gráfica  - integrada vídeos hd 
e 
suporte microsoft® directx 11.1. – placa mae: intel® h81- 
windows 
10 - garantia de 1 ano. 

UN 20 

    

40 
DESCANSO  DOS PES 
descanso  dos pes - apoio ergonômico para pés. 

UN 10 
    

41 

ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
6 degraus, peça plastica em polipropileno, com tapetes anti 
derrapante. peso suportado 120 kg – largura 48,00 cm, 
altura 1,76 
m, profundidade 1,05 m. garantia 3 anos 

UN 5 

    

42 

ESTANTE PESADA COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
estante pesada com as minimas caracteristicas: chapa aço 
22 
prateleira; tipo: estante de aço semi industrial ( uso 
diversos ); 
altura: 197 m; largura: 0,92 cm; profundidade: 0,42 cm; 
quantidade 
de prateleiras: 06; prateleiras: chapa 22 / 0,75 mm; 
colunas: 
chapa16 - l3 50 x 30 furo oblongo ; sustentação: 80 kg por 
plano 
reforçada produzida em chapa de aço tratada com 
antiferruginoso 
por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo 
eletrostático, 
prateleiras com 3ª dobra e reforço de ômega de fundo, 
proporcionando maior resistência e sustentação - planos 
reguláveis: 
sim; estrutura desmontável: sim; reforço ômega: sim (2)  
pintura: epóxi pó - cor: cinza – garantia 1 ano. 

UN 7 
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FILTRO DE LINHA COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
: 6 tomadas – bivolt – com protetor contra surtos e 
sobretensão – 
compacto, facil de instalar, fusivel de proteção, design 
moderno e 
arrojado, indicador luminoso de funcionamento, fornecido 
com 
gabinete em plastico abs, plugue e pulgue e tomadas nova 
norma – 
nbr 14136 – chave liga, desliga embutida – comprimento do 
cabo: 95 
cm – peso aproximado: 0,3 kg – largura 4,5 cm, altura 39 
cm, 
profundidade 13 cm – 1 ano de garantia. 

UN 40 

    

44 

FOGÃO COMUM DOMESTICO COM 4 BOCAS – 
CARACTERISTICAS 
MINIMAS 
de piso, acendimento automatico – queimadores: 1 grande 
2,75 kw – 
2 pequenos 1,7 kw e 1 médio 1,85 kw– grades na mesa/ 
trempes: 
tremps individuais – pés altos e resistentes – forno á gas – 
capacidade 58 lts – temperatura 180 a 270º c – 
dimensoes/peso largura 50,9 cm – altura 62,7 cm – prof. 93 
cm – peso 23,5 cm – 
alimentação bivolt – gás  natural ou gpl – selo inmetro / selo 
conpet 
de eficiencia energetica – cor branco – garantia 1 ano 

UN 3 

    

45 

FOGAO INDUSTRIAL; CARACTERISTICAS 
minimas:modelo de centro; p/ uso sobre piso; revestido em 
pintura 
eletrostatica a po (epoxi); com estrutura em aco carbono 15 
(1.80mm); alimentacao gas glp; com 06 queimadores; 03 
simples 
com chama dupla de 120 mm e 03 duplos de 160 mm; em 
ferro 
fundido; grelha em ferro fundido, com 06 pontas; medindo 
no minimo 
(30x30)mm; com chapa; de aco carbono 9 (3.75mm) com 
pintura 
protetiva medindo 430 980 mm; com forno; em aco carbono 
24 
(0.60mm) com pintura epoxi(externo),fundo interno 
esmaltado, visor 
vidro temperado; com capacidade para 
(alt.265xprof.655xlarg.505)mm; com garantia minima de 6 
meses 
apos a entrega do equipamento; no balcao. 

UN 3 
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FORNO ELÉTRICO 46 LITROS CARACTERÍSTICA 
MÍNIMA 
multifunção com 1500w de potência – termostato ajustável 
– timer - 
botão seletor de temperatura de 90ºc a 230ºc  
- botão seletor de funções: aquecimento superior, inferior e 
superior 
+ inferior  
- botão timer de 90 minutos com sinal sonoro  
- botão timer possui opção para manter ligado  
- luz indicadora de funcionamento  
- acompanha grelha deslizante  
- porta em vidro temperado  
- função dourar  
- com 2 resistências, uma superior e uma inferior para 
distribuir 
melhor o calor  
- composição: metal  
- com selo de segurança do inmetro  
- disponível em 110v .  cor preta – consumo de energia 
(kw/h) 
1,5.altura 37,00 centimetros – largura 55,00 centimetros – 
profundidade 44,00 centimetros – peso 9,13 quilos – 
garantia de 12 
meses 

UN 3 

    

47 

FRAGMENTADORA DE PAPEL  COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
12fls em tiras – acionamento e desligamento automatico, 
proteção 
automatica contra sobrecargas e aquecimento execessivo 
do motor, 
capacidade de fragmetação (folhas a4 75mg/m2 por 
carga):12, 
tamanho do cesto (l) 16, fragmenta cd/dvd: 16, nivel de 
segurança 
(padrão din 32757):2, tensão de operação (v ac) 110v/50-
60 hz,  
corrente (a) 2,5, potencia (watts) 275, tamanho da abertura 
de 
alimentação (mm) 218, tamanho das particulas / tiras (mm) 
6, 
velocidade de fragmentação (m/mim) (60hz) 2,4, intens. de 
ruido 
(db) 72, ciclo de funcionamento ininterrupto (minutos) 3, 
ciclo de 
resfriamento/recuperação (minutos) 45. 
l:330mmxp:175mmxa:373mm, peso liquido (kg): 3,0. 

UN 8 

    

48 

FREEZER COM AS MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
dispositivo para congelamento mais rapido; tipo vertical; 
com 
capacidade de 380 litros; na cor branca; com seis 
prateleiras e 
gavetas de poliestireno, termostato com no min. 7 
posicoes; medindo 
aprox.(600x1690x700)mm; pesando no maximo 67 kg; 
consumo de 
aproximadamente 45 kwh/mes; 110 v; fornecido com 
termostato; 
garantia mínima de12 meses; fabricação de acordo com as 
normas 
vigentes. 

UN 3 

    

49 

LEITOR OPTICO DE DIGITAIS 
surpeficie de captura; prisma de vidro, tipo de sensor 
optico, modo 
de captura 360 graus, captura automatica auto on, 
resolução minima 
500dpi area de captura minima 248x292 pixels ou superior, 

UN 7 
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escala 8 
bit interface usb 2.0 

50 

GUARDA ROUPAS COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
solterio – em mdf – alto brilho ( na cor verniz  castanho), 2 
portas de 
correr, 2 gavetas internas com corrediças metálicas. 
roldanas com 
rolamento, rodízio superior duplo com freio. forro de costas 
e 
gavetas encaixados facilitando a montagem. trilho inferior, 
batentes, 
puxadores e cabideiros em alumínio, pintura com 
acabamento em 
alto brilho (uv) na cor branco e texturizado nas cores canela 
e freijó 
dourado, trilho superior em abs. altura 2,18m x largura 
1,46m x 
profundidade 0,50m, peso 104,3 kg – garantia de 3 meses 

UN 5 

    

51 

HD EXTERNO – COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
portatil, capacidade 1 tera – interface usb 3.0 – memoria 
cache: 64 
mb - taxa de transf. até 4,8 gb/s. sistema operacional 
windows -  
dimensoes aproximadas:  11,5x8x1,5 cm – peso 170 gr – 
garantia 
12 meses.  

UN 7 

    

52 

IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
color, scanner, copiadora, conectividade usb 2.0 de alta 
velocidade, 
wi-fi 2.0 de alta velocidade. velocidade da impressão 33 
ppm em 
preto e 15 ppm em cores. resoluçao de impressão 
5760x1440 dpi. 
imprimi fotos. tipo colorida: 33 ppm em preto e 15 ppm em 
cores. 
resolução: 5760x1440 dpi. scanner velocidade: 2.4 ms/linha 
(mono) 
9.5 ms/linha (cor). resolução: 1200 x2400 dpi. manuseio: 
papel 
suportado: 1/2x11pol.), oficio (8 1/2x14pol.), meia carta (5 
1/2x8 
1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 
100x148 mm envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), dl 
(110x220mm), c6 
(114x162mm) comum; capacidade: 100 folhas a4; 
capacidade 
entrada: 30 folhas a4, sensor automatico: cartuchos: preto, 
ciano, 
magenta, amarelo; consumo eletrico: 11,0 w em operação 
e 1,3 em 
repouso. sistema windows xp/xp professional x 64 
edition/vista/7/8/8.1/1/10 - mac o–
x10.6.8,10.8.x,10.9.x,10.10.x. 
peso aproximado 4,9 kg; largura aprox. 44.5 cm; altura 52,8 
cm; 
profundidade 30,3 cm; garantia 01 ano – itens inclusos: 01 
multifuncional, 04 garrafas de tinta, 01 cabo de 
alimentação, 01 cd 
de instalação, 01 guia  de instalação, 01 manual do 
usuário, 01 cabo 
usb. 

UN 10 
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53 

IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL MONOCROMÁTICA, 
IMPRESSORA, 
SCANER, COPIAD- COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
display lcd, cartucho de toner.  tam. 2 linhas – 
conectividade: usb de 
alta velocidade, ethern – ethernet – uns de alta velocidade, 
wifi; com 
recurso de impressão movel; impressão: 30 ppm, resolução 
de 
impressão 2400x600 dpi, ciclo de trabalho mensal10.000 
paginas, 
volume mensal recomendado: 2.000 paginas. scanner 
resolução 
optica do scanner: até 600x2400 dpi – resolução 
interpolada: até 
19200x19200 dpi. manuseio de papel até a5 até ofico, 
capacidade 
suportada 250 folhas, capacidade de entrada e saída de 
papel: 100 
folhas. certificado: energy star. software: suporte windows. 
alimentação 110 v. consumo aproximado 510w/60w/5,3w. 
dimensao do produto largura: 409 cm, altura 39,88 cm, 
profundidade: 31,75 cm. garantia de 01 ano. itens inclusos: 
01 
multifunicional, 01 cartucho, 01 cd de instalação, 01 manual 

UN 20 

    

54 

LAVADORA DE ROUPAS COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
automatica capacidade 13 kg filtro pega fiapos no agitador, 
exclusiva economia, multidispenser (sabão, amaciante e 
alvejante), 
12 programas de lavagem, tecla turbo secagem, 4 niveis de 
água, 
tecla duplo enxague, programa rapido 19 minutos, tecla 
avança 
etapas,  niveis de água, 2 enxagues, centrifugação, acesso 
ao 
cesto superior. controles eletromecanicos, velocidade 720 
rpm, 
acabamento em polipropileno, consumo de água 
11.92l/ciclo, 
classificação energetica a, cor branca, consumo de energia 
a 
(menos de 25% de consumo), 0,4kwh – tensão voltagem 
110 v/220 
v – garantia 12 meses. altura 1,02 metros – profundidade: 
66,00 
centimetros, peso 45,50 quilos. 

UN 2 

    

55 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
8 litros, todo inox, alta rotação, tecla liga/ desliga; 
certificado do 
inmetro; velocidade 1, base antiderrapante, trava de 
segurança; 
tampa; motor 0,5 cv, rotação 3500rpm, consumo 
aproximado de 0,66 
kw/h, voltagaem 110 volts – garantia de 06 meses. 

UN 3 

    

56 

LIQUIDIFICADOR; TIPO DOMESTICO; COM 
CAPACIDADE MÍNIMA 
PARA 2 LITROS 
com copo de acrílico; base de polipropileno; lamina em aço 
inox; 
tensão de alimentação 110 v; com 05 velocidades; na cor 
branca; 
potencia mínima 500w; acessório filtre; com garantia 
mínima de 1 
ano apos a entrega do equipamento; no balcão; com 

UN 5 
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certificação 
compulsória do inmetro. 

57 

LONGARINA; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
modelo cadeira; para 03 lugares; dimensão: 
tamanho do produto (l x a x p): 156 x 92 x 59,5 cm 
revestimento: encosto e assento: tecido j. serrano. 
diferenciais: base fixa 
pintura epoxi preta 
assento e encosto injetado e anatômico. 
peso:21,20 kg 
peso suportado recomendado: 100 kg por assento. 
garantia: 6 meses 

UN 10 

    

58 

MESA EM L COM GAVETA 1.20 X 0.60 
CARACTERISTICAS MINIMAS 
conexão e mesa 0.90 x 0.60  - fechamento das gavetas 
através de 
fechadura em em aço com 2 copias de chave. pés em aço 
reforçados 1.2mm com pintura epóxi com tratamento anti-
ferrugem. 
com 02 pés nivalados 02 gavetas com chave altura 75 cm - 
largura 
120x90 cm - profundidade 60 cm 

UN 5 

    

59 

MESA PARA COMPUTADOR CARACTERISTICAS 
MINIMAS 
com porta teclado retratil rebaixado; modelo central; em 
madeira 
aglomerada; revestimento em laminado; na cor marfim; 
com tampo 
retangular medindo (1000 x 900)mm; com espessura 
minima de 18 
mm; na altura total de 750 mm; com estrutura em aco; de 
secao 
retangular; chapa com espessura minima de 1,6mm; com 
prazo de 
garantia de no minimo 12 meses; de acordo com as 
normas vigentes 

UN 10 

    

60 

MESA PARA ESCRITÓRIO CARACTERISTICAS 
MINIMAS: 
borda rígida com 2 gavetas 96 x 68 cm 
com borda rígida e 2 gavetas 96 x 68 cm - material: 
estrutura em aço 
carbono e tampo em mdp. 
medidas (altura x largura x profundidade): 74 x 96 x 68 cm. 
garantia: 3 meses. 
ambientes: escritório, home office. modelo: mesa para 
escritório com borda rígida. garantia 1 ano. 

UN 10 

    

61 

MESA PARA PROFESSOR COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
plus em estrutura de aço carbono com acabamentos de 
ponteiras 
plásticas e pintura eletrostática epóxi, tampo em mdf 
revestido, 
armário organizador, chave de segurança, gaveta e 
tomadas 
integradas para ligação dos devices do professor. 
dimensões: 136 
x 73 x 60 cm 

UN 30 

    

62 

MICROFONE COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
vokal, capsula dinamica cardioide, comprimento do do cabo 
5 
metros, impedancia 500 ohms +/- 5 db, resposta de 
frequencia 60 
hz ~14 khz. com chave, captação dinamica, chave on/off, 
embalagem 01 microfone e 01 cabo p 10 / xlr 5 m – 
garantia 3 meses 

UN 2 

    

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

 

 

63 

MONITOR PARA COMPUTADOR COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
led 21,5 widescreen,  especificações técnica: imagem/tela -   
tela 
lcd: lcd tft  -   tipo de iluminação traseira: sistema w-led  -   
dimensões do painel: 21,5 pol / 54,6 cm -  área de exibição 
de alto 
desempenho: 476,64 (a) x 268,11 (v) - prop. da imagem: 
16:9  -  
ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 hz -   tempo de resposta 
(típico): 
5 ms  -  brilho: 250 cd/m quadrados -  smartcontrast: 
10.000.000:1 -  
proporção de contraste (típica): 1000:1 -   pixel pitch: 0,248 
x 0,248 
mm -  ângulo de visão: 170 graus (a) / 160 graus (v), @ c/r 
> 10 -  
cores da tela: 16,7 m - frequência de varredura: 30 - 83 khz 
(a) / 56 
- 76 hz (v) -  srgb - conectividade -  entrada de sinal: hdmi 
(digital, 
hdcp), vga (analógica)  -  entrada de sincronização: 
sincronismo 
separado, sincronismo ativado, verde -  áudio 
(entrada/saída): saída 
de áudio hdmi - inclinação: -5/20 graus -  aparelho ligado: 
15,85 w 
(típ.) (método de teste energy star 6.0) -   modo de espera: 
0,5 w -  
aparelho desligado: 0,5 w - led de energia: operação - 
branco, modo 
de espera - branco (piscando) - fonte de alimentação: 
embutido, 100 
- 240 vac, 50 - 60 hz - dimensões e peso -  produto com 
suporte 
(mm): 503 x 376 x 213 mm -  produto sem suporte (mm): 
503 x 316 x 
50 mm -  produto com suporte (kg): 2,61 kg -   produto sem 
suporte 
(kg): 2,35 kg - garantia 1 ano. 

UN 20 

    

64 

MOUSE ÓPTICO CARACTERISTICAS MINIMAS 
usb basic preto 3 botões – conexão usb 2.0, preto, 
compatível com 
windowsxp, vista,7, 8 e 10.  garantia 3 meses. 

UN 50 

    

65 

NOBREAK COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
1800 va – aplicações para micromputadores e aparelhos 
eletronicos 
em geral, 7 tomadas, microprocessador, regulação 4. 
potencia 
maxima 1800 va, autonomia de 1h20 min para 280w de 
potencia 
total, indicador de luminosidade de rede, cobo e tomadas 
de 
conexão, requisitos do sistema 115/127/220v, bivolt, 
dimensão do 
produto 26.8x56,4x20,2cm, 19 kg, garantia 12 meses. 

UN 20 
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66 

NOTEBOOK – COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
intel core 6 i3 4gb 1tb - hdmi, wireless, led full hd 15.6 
windows 10 
– preto – cache 3 m:  chipset integrado ao processador, 
memoria 
ram 4 gb, hd 1 tb, placa de som waves maxxaudio, placa 
de vido 
intel hd graphics 520, placa de rede rj45 10/100 ethernet, 
drives sem 
drive optico,  conexão usb, leitor de cartão sd, sdhc, sdxc, 
teclado 
comum, difereciais bluetooth, softwares microsoft nclusos 
office 
trial para experimentação, windows 10,  bivolt, alimentação 
com 
cabo de força, adaptador ac, cabo de força e manuais, 
garantia 12 
meses, dimensões 2,3x38x26cm, peso liquido 2,3kg.  

UN 10 

    

67 

PEN DRIVE – COM AS MINIMAS CARACTERÍSTICAS 
capacidade 16 gb – interface usb 2.0 – sistema 
operacional: 
windows xp, vista, mac os 10 + e linux – preto – altura 5,00 
cm, 
largura 2,00 cm, profundidade: 1,00 cm – peso 5 gr. 
garantias 60 
meses. 

UN 30 

    

68 

POLTRONA DIRETORA COM AS MÍNIMAS 
CARACTERÍSTICAS 
confeccionada em estrutura metálica, com ajuste de altura 
e 
reclinável pela estrutura do assento, giratoria. o estofado 
em 
espuma de densidade controlada. estrutura em aço 
cromado, 
revestimento tela mesh (net nylon) braço polipropileno 
detalhes em 
aço cromado, espuma com densidade controlada, peso 
maximo de 
110 kg, cor preta, ajuste de altura, dimensão do assento: 
comprimento 50 cm- largura entre braços 50cm – altura até 
o chão 
68 cm – encosto: comprimento 50cm, largura 50 cm, altura 
até o 
chão 123 cm – braços: comprimento 33.5cm, largura 
5,5cm,- 
conteudo da embalagem: 01 cadeira dimensão 
120x51x51cm, peso 
aproximado: 14 kg, garantia do fornecedor: 3 meses, 
detalhes em 
pu. 

UN 10 
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PROJETOR DE IMAGEM COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
luminosidade 3000 lumens, tecnologia 3 lcd, resolução 
1024x768(xga), relação de aspecto 4:3, taxa de contraste 
até 
1000:1, tipo de lampada 200 w uhe, a vida da lampada 
modo eco: 
até 6000 horas/ modo normal: até 5000 horas, intervalo 
relação de 
projeção 1,48 (zoom wide) 1,77 (zoom tele), tamanho 
(distancia 
projetada) 30 “a300” (0,9ª9,0 m), correção keystone: 
automatico 
vertical +/- 30 graus/ slider horizontal +/- 30 graus, usb plug 
n play, 
projetor é compativel com computador pc e mac, 
reprodução de cor 
até 1,07 mil milhoes de cores, processador de cor 10 bit, 
sinal de 
entrada: ntsc/ntc4.43/pal/m-pal/n-pal/secam, temperatura 
operacional: 41º a 95º f(5º c a 35º c), tensão de 
alimentação 
100-24v+/- 10%, 50/60hz ac – lente de projeção: tipo zoom 
optico 
manual/foco manual, f-numero 1,58-1,72, distancia 16,9 
mm – 20,28 
mm – racio de zoom 1,0-1,2,  desempenho ntsc 480 linhas, 
pal 576 
linhas (depende da observação do padrão de mult burst) 
interface 
d-sub de 15 pinos x 2 – hdmi x 1, s- video mini din x 1, 
video 
composto rca (amarelo) x 1, audio em rca x 1 (l e r), mini 
estereo x 
2, conector usb: tipo b x 1 (para exibição usb, mouse, 
controle, 
atualização  de firmware), conetor usb, tipo a x 1 (para 
memoria 
usb, camara de documentos usb, lan sem fios), serial rs 
232c x 1, rj 
45x1, mic mini jack estereo x 1, monitor out d-sub de 15 
pinos x 1- 
consumo de energia modo eco 245 w, modo normal 294 w, 
comunicação sobre 2,9 w em espera, comunicação off 0,36 
w 
standby, ruido modo eco 28 db, modo normal 37 db- 
conteudo 
projetor multimidia – garantia de 12 meses – peso 4070 
gramas 

UN 2 
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PURIFICADOR DE ÁGUA COM AS MINIMAS 
CARACTERÍSTICAS 
equipamento para melhoria da qualidade da água; 
purificador de 
água em 2 temperaturas: paineil touch, sistema eletronico 
de 
refrigeração,  natural e gelada; bandeja removivel, pes 
antiderrapante, gabinete em plástico polipropileno de alto 
impacto 
sem emendas na cor branca; simples instalação com kit 
(suporte de 
fixação na parede, espaçador, buchas e mangueira); 
entrada 
d’água com rosca de 3/4; 5 micros; 97%; uso exclusivo 
para água 
tratada; tripla filtração (manta microtexturizada,carvão 
ativado e 
dolomita); 30 litros por hora; 40mca; 3 mca; 15 c; 4 c; 
tomada de 
rede elétrica a no mínimo 1 m de distancia do aparelho; em 
media 7 anos; voltagem 127v, freqüência 60hz, potencia 
145w; peso e 
capacidade do reservatório: peso 12 kg - capacidades 
reservatório 
de água gelada 2 litros, reservatório de água natural 1 litro, 
resfriamento 3,5 litros de água gelada por hora em 
temperatura 
ambiente de 25º; medidas aproximadas interna e externa - 
altura: 
465mm, largura: 290mm, profundidade: 400mm; conforme 
nbr nm - 
iec 335-1:1998; certificação ncc e inmetro - garantia 12 
meses 

UN 3 

    

71 

REFRIGERADOR COM AS MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
frost free 405 litros; vertical; branco, consumo aproximado 
de 
energia 52,5 kwh/mês, pés, congelamento rapido, gavetas 
para 
legumes/verduras. gaveta multi uso, 2 portas, voltagem 110 
v, altura 
175 cm, largura 71 cm, comprimento 73 cm, peso 82 kg, 
garantia 12 
meses 

UN 2 

    

72 

ROTEADOR COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
wireless com velocidade de 300mbps, banda com 
frequência 
2.4ghz (11n), 2 antenas externas e 4 portas lan – padrão 
ieee 
802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b – portas lan 10/100 
mbps – 1 
porta wan 10/100 mbps, alcance cobertura interna: 
diamentro de 
200 m em ambientes internos- cobertura externa:  200 m 
em 
ambientes externos – intervalo de frequencia 2.4.2.4835 
ghz – 
maxima de usuário suportado 250 – segurança: 64/12/-bit – 
wep, 
wpa/qpa-psk/wpa2-psk. altura 3.5 cm- largura 18.2 cm – 
comprimento 12.8 cm – peso 200 g – garantia 60 meses – 
itens 
inclusos: 1 roteador, 1 fonte de alimentação, 1 cd de 
recursos, 1 
cabo ethernet, 1 guia de instalação rápida. 

UN 10 
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SWIT COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
8 portas de lan / ethernet 10/100 mps – compativel com 
qualquer 
computador e sistema operacional – bivolt – dimensões 
aproximadas 
do produto: 2,4x9,4x15,8 cm – peso liquido 181 gr – 
garantia 36 
meses  

UN 20 

    

74 

TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS COM AS MINIMAS 
CARACTERISTIAS: 
automatico com capacidade de 15 kg, eficiencia classe a, 
painel 
mecanico, tipo de agua fria, tipo de abertura superior, 
dispenser 
para sabão e amaciante, potencia 470 w, programa de 
lavagem 5 – 
com 3 molhos, niveis de agua 1, filtro anti fiapos, 
desligamento 
automatico, sistema de lavagem turbilhonamento, motor 
com protetor 
termico, alimentação 110 v, consumo de água 210 litros, 
energia 
0,09 kwh/ciclo, peso do produto 11,8 kg, largura 55 cm, 
altura 97,5 
cm, profundidade 61 cm, garantia 01 ano. 

UN 3 

    

75 

TECLADO MULTIMÍDIA COM AS MÍNIMAS 
CARACTERÍSTICAS 
conexão usb 2.0, preto, compatível com windowsxp, 
vista,7, 8 e 10 
– 3 luzes indicadoras, teclado numérico incorporado e 
teclado de 
tamanho completo – resistente a derrames, pernas 
ajustaves, 
batimentos de tecla silenciosos e ligação usb plug and play. 
contem: 
1 teclado – peso 570 gramas – garantia de 3 meses 

UN 50 

    

76 

TELA DE PROJEÇÃO COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
retrátil com  tripé móvel,  formato quadrada 4:3, diagonal 
(polegadas) 
96”, area de projeção (a:b) 1940x1465 mm, largura do 
estojo (f) 
2089 mm, area total (cxd) 2037x2715 mm, altura do tripé 
(e) 930 mm 

UN 2 

    

77 

TV LED 40” COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
smart tv, conversor digital, resolução full hd, wifi integrado, 
conecção hdmi 3, conexões usb 2, processador quad core 
taxa de 
atualização 60 hz, taxa de atualização com tecnologia 120 
hz, resolução de audio: dts premium audio 5.1, doubly 
digital plus, dts 
studio sound, som estereo,  potencia de audio (rms) 20 w,  
dimensoes aproximadas – cm (axlxp) 
58,56x90,76x28,81cm, 
garantia 12 meses.  

UN 5 

    

78 

VENTILADOR DE PEDESTAL MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
: 60 cm; potencia 140 w, rotação maxima 1500 rpm, tensão 
bivolt, 
frequencia 60 hz, classe do aparelho ii, vazão de ar 3107 
m3/h, 
eficiencia energetica 0,004 (m3/s/w)*m, controle de 
velocidade 
dimmer, diamentro de grade 60 cm, diamentro de helice 52 
cm, 
numero de pas 3, certificado bra e inmetro. garantia 1 ano. 

UN 10 
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VENTILADOR; TIPO DE PAREDE COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
vazão de ar: 0,78 m³/s, controle de velocidade: dimmer, 
grade de 
polipropileno (pp) , hélices: 3 (três) - material da grade: 
plástico  - 
injetado, alimentação voltagem: bivolt - potência: 140 w, 
rotação 
máxima: 1350 rpm, classificação energética em velocidade 
alta: c , 
classificação energética em velocidade média: d , 
classificação 
energética em velocidade baixa: c , consumo de energia: 
3,9 
kwh/mês, itens inclusos 01 ventilador, dimensões diâmetro 
da 
grade: 60 cm , diâmetro da hélice: 52 cm, peso: 6 kg, 
garantia: 12 
meses 

UN 10 

    

80 

VENTILADOR; TIPO DE TETO, COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
oscilante, silencioso; 3 pás, 1 bocal, branco, altura 21 cm, 
largura 43 
cm, comprimento 40 cm, peso 2.6 kg, acionamento com 
botão, 
quantidade de velocidade 3 –rotação por minuto 430, 
potencia 130 
watts, consumo de energia acima de 2 kw/h, voltagem 110 
v, 
garantia 12 meses. 

UN 10 

    

81 

COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA COM AS MÍNIMAS 
CARACTÉRISTICAS 
espuma d-45 - 24cm de altura, cama comum, nível de 
conforto 10 , 
certificado do inmetro, tecido faixa lateral 100% poliéster 
cinza, 
fitilho (alto relevo) cinza alto relevo 40 mm.  peso suportado 
até 90 
kg por pessoa, peso do produto 11,20 kg, largura 88 cm, 
altura 24 
cm, profundidade 188 cm –  anti acaro e antiarlerigo. prazo 
01 ano – 
estrutura espuma, poliestireno e tecido  

UN 10 

    

82 

COLCHONETE COM AS MÍNIMAS CARACTERISTICAS 
espumas d20 selada, 100% forrado em napa e com 
tratamento anti 
acaro e antialérgico, certificação do inmetro de acordo 
normas da 
abnt, enchimento em polipropileno, medindo 180x60x4cm, 
revestimento em napa. 

UN 10 

    

83 

TRAVESSEIRO COM AS MÍNIMAS CARACTÉRISTICAS 
viscoelástico soft nasa. revestido com capa branca de 
100% 
poliéster e enchimento de 100% espuma de poliuretano, o 
travesseiro soft nasa mede 58cmx38cm e 10 cm de altura. 

UN 20 

    

84 

LENÇOL SOLTEIRO AVULSO ELASTICO COM AS 
MÍNIMAS 
CARACTÉRISTICAS 
170 fios cores variadas – tecido 100% poliéster – medindo 
0,88x1,88x20 cm 

UN 50 

    

85 

JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 
contendo 2 peças lisas (1 fronha e 1 lençol) 170 fios cores 
variadas 
– tecido 100% poliéster – medindo 0,88x1,88x20 cm. cores 
variadas. 

JG 50 
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KIT EDREDOM SOLTEIRO DUPLA FACE COM AS 
MÍNIMAS 
CARACTÉRISTICAS confeccionado em microfibra, 
medidas 2,15m x 1,60m – cores 
variadas. 

KIT 50 

    

87 

CONJUNTO ALUNO/CJA-03 (PARA ALUNOS COM 
ALTURA ENTRE 
1,19M E 1,42M) 
conjunto aluno/cja-03 (para alunos com altura entre 1,19m 
e 1,42m) 

CJ 230 

    

88 

CONJUNTO ALUNO/CJA-4 (PARA ALUNOS COM 
ALTURA ENTRE 
1,33M E 1,59M) 
conjunto aluno/cja-4 (para alunos com altura entre 1,33m e 
1,59m) 

CJ 500 

    

89 

CONJUNTO ALUNO/CJA-6 (PARA ALUNOS COM 
ALTURA ENTRE 
1,59M E 1,88M) 
conjunto aluno/cja-6 (para alunos com altura entre 1,59m e 
1,88m 

CJ 88 

    

90 
CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01 
conjunto professor/cjp-01 

CJ 38 
    

 
___________________________________ 

EMPRESA 
Representante Legal) 

Obs.:Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa; 
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ANEXO IV – MINUTA DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 
PROCESSO LICITATÓRIO  –Nº. 064/2017 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2017 
 
 
Por este Instrumento particular de procuração, a empresa (razão social da empresa), com 

sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (nº CNPJ), representada neste ato 

por seus(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a) (nome completo), portador(a) da 

Cédula de Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), nomeia(m) e constitui(em) seu 

bastante Procurador o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

(nº RG) e CPF nº (nº CPF), a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (razão 

social da empresa) perante o MUNICIPIO DE JACINTO MG, no que se referir ao PREGÃO 

PRESENCIAL  Nº. ___/2017, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as 

fases do PREGÃO, inclusive apresentar declaração de que a proponente cumpre os 

requisitos de habilitação, os envelopes de Proposta e de Documentos de Habilitação em 

nome da Outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, 

desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar 

redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 

final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, em nome da Outorgante. 

 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
Obs.: 

 Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório e 
apresentação de cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original 
com foto que identifique o credenciado. 

 Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 
PROCESSO LICITATÓRIO -  Nº. 064/2017 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, INFORMÁTICA E 
MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

 

A empresa (razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº (nº CNPJ), estabelecida 

na (endereço completo), para cumprimento no inciso VII, do Artigo 4º da Lei Federal 

10.520/02, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente todos os requisitos de 

habilitação exigidos no edital do presente processo licitatório, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Por ser verdade, firma a presente. 

 

Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Obs.: 

 Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 
9.854/99) 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2017 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, INFORMÁTICA E 
MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

  

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 

8.666/93 e artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores 

de 18 (dezoito) anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores 

de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a 

minha imediata inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato 

administrativo em curso. 

 

Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Obs.: 

 Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007 

 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº. 064/2017 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, INFORMÁTICA E 
MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS  . 

 

(razão social da empresa), inscrita no CNPJ n° (nº do CNPJ), por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Carteira de 

Identidade nº (nº RG) e do CPF nº (nº CPF), DECLARA, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (Microempresa / Empresa de 

Pequeno Porte / Cooperativa) nos termos da legislação vigente, não possuindo 

nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/06. 

 

Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Obs.: 

 Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VIII – TERMO DE ADESÃO DE CARONA 

 
OFÍCIO Nº ______/ 

 

Local e data 

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços do MUNICIPIO DE JACINTO MG 
Pregão Presencial nº ___/2017 
Ata de Registro n° (n° da Ata) 

 

Senhor Gestor, 

 

Nos termos da legislação vigente aplicável, venho à presença de V. Exa. 

manifesto o interesse da (nome do carona) de (cidade), em fazer o uso da Ata de Registro de Preços 

nº (n° da Ata) do MUNICIPIO DE XXXXXXX, através do Pregão Presencial – SRP - nº ___/2017 

para Registro de Preços, com o fim de adquirir, nos termos, condições e especificações contidas na 

mesma, os itens constantes do quadro demonstrativo abaixo: 

Ite
m 

Especificação 
Un
d 

Marca Qtde 
Registr

o 

Qtde 
Adesã

o 
Fornecedor 

       

       

       

 
Razão Social: (nome do órgão/entidade interessado na adesão) 
CNPJ: XXXXXXXXXXX 
Endereço: XXXXXXXXXXX  
Responsável: (nome completo / cargo / CPF)  
Telefone: XXXXXXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

(nome do solicitante) 
(cargo) 

 
 
 
Ilmo. Sr. 
(nome do gestor) 
(cargo gestor) 
Gestor da Ata de Registro de Preços 
(nome do órgão gestor) 
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ANEXO IX - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 

......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E A 

EMPRESA 

.............................................................   

O MUNICIPIO DE JACINTO MG com sede na Av. Antônio Ferreira Lúcio, 343, 1º 

Andar, Centro, Jacinto MG, neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo 

e nome), inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., 

tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 

........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a FUTURA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, INFORMÁTICA E 

MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS  , conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta 

vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇ

ÃO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

MARCA MODEL

O 

QUANT. VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1        

2        

3        

...        
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses 

contados a partir da assinatura da ata, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2016, 

na classificação abaixo: 

EXERC. FICHA FONTE DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

2017 87 1.00.00 4.4.90.52.00 Recurso ordinário 

2017 93 1.00.00 4.4.90.52.00 Recurso ordinário 

2017 164 1.00.00 4.4.90.52.00 Recurso ordinário  

2017 252 1.02.00/ 1.52.00 4.4.90.52.00 
Recurso ordinário /TRANSF. 

RECU. SUS 

2017 322 1.02.00/1.23.00/1.55.00 4.4.90.52.00 

Recurso ordinário /TRANSF. 

RECU. SUS / TRANSF. SUS 

FUNDO ESTADUAL 

2017 370 1.01.00 4.4.90.52.00 Recurso ordinário 

2017 465 1.01.00 4.4.90.52.00 Recurso ordinário 

2017 561 1.01.00 4.4.90.52.00 Recurso ordinário 
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5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 

Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

7.  CLÁUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no 

Termo de Referência. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por 

Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida 

no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas 

no Termo de Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo 

de Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 
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11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se 

à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 

normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, 

segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Quadro de Avisos do Município e Diário Oficial do Estado, no prazo 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Jacinto – Justiça Comum. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 

pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 2017. 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

____________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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