
     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 

 
Objeto: “Registro de Preço visando à eventual aquisição de materiais, equipamentos e suprimentos de 
informática para manutenção e suporte das máquinas e equipamentos de Tecnologia da Informação e 
melhoria da configuração dos servidores de rede da Prefeitura Municipal de São José da Barra”. 

 
 

RECIBO 
 

Razão Social: __________________________________________________________________________ 

CNPJ Nº.: ____________________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________________________ Estado: ___________________________ 

Telefone: ___________________________________________Fax: ______________________________ 

E-Mail: _______________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: ____________________________________________________________________ 

Retiramos através de acesso a página www.saojosedabarra.mg.gov.br, cópia do edital da licitação 

acima identificada. 

Local: _______________________, _____ de ____________ de 2018. 

 
 

________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 

OBS: Este recibo deverá ser remetido ao Setor de Licitação, pelo e-mail: licitasjbarra@yahoo.com.br, 
licitação@saojosedabarra.mg.gov.brou no fax (35) 3523-9114/3523-9200, para eventuais comunicações 
aos interessados, quando necessário. 
 
O setor de Licitações não se responsabiliza pela empresa que não encaminhar este recibo ou prestar 
informações incorretas no mesmo. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 

 
Credenciamento dos Representantes:            às 08h30min do dia 13/03/2018 
Recebimento dos Envelopes:                         às 08h30min do dia 13/03/2018 
Abertura dos Envelopes:                                                às 08h30min do dia 13/03/2018 

 
O Município de São José da Barra/Minas Gerais, com endereço à Travessa Ari Brasileiro de Castro, nº. 272, 
Centro, CEP: 37945-000 - CNPJ nº. 01.616.458/0001-32, isento de inscrição estadual, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº. 1.217/2017, torna pública a abertura do Processo 
Licitatório nº. 015/2018 na modalidade Pregão Presencial nº. 007/2018. 
 
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM e será processada em conformidade do disposto na Lei 
nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, bem como no Decreto 
Municipal nº. 391/2006 e Decreto Municipal nº. 392/2006, e das condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos integrantes. 
 
 1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui objeto da presente Licitação o “Registro de Preço visando à eventual aquisição de 
materiais, equipamentos e suprimentos de informática para manutenção e suporte das máquinas e 
equipamentos de Tecnologia da Informação e melhoria da configuração dos servidores de rede da 
Prefeitura Municipal de São José da Barra”, conforme discriminação constante do ANEXO I. 
 
2 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
2.1 - Os recursos necessários à execução da Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, decorrerão 
de dotações próprias consignadas para o exercício financeiro de 2018. Nos exercícios subsequentes, durante 
a vigência da Ata de Registro de Preço, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados à 
mesma dotação. 
 
Descrição da Dotação Orçamentária 
 
01.05.01.04.123.0405.2001.33.90.30.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor de 
Contabilidade – Atividades de Contabilidade - Material de Consumo. (Ficha 04). 
 
01.05.03.04.123.0407.2003.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor de 
Arrecadação e Tributos – Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização – Material de Consumo. 
(Ficha 15). 
 
01.05.04.04.123.0406.2004.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor de 
Tesouraria – Atividades de Tesouraria – Material de Consumo. (Ficha 22). 
 
01.05.09.02.122.0401.2005.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Atividades da Assessoria Jurídica - Material de Consumo. (Ficha 30). 
 
01.05.09.04.122.0402.2009.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Atividades da Administração Geral – Material de Consumo. (Ficha 52). 
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01.05.09.04.122.0402.2009.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Atividades da Administração Geral – Equipamentos e Material 
Permanente. (Ficha 58). 
 
01.06.01.10.122.0402.6001.33.90.30.00 – Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde – Material de Consumo. 
(Ficha 90). 
   
01.06.01.10.301.1001.2016.33.90.30.00 – Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Atenção Básica – Material de Consumo. (Ficha 97). 
 
01.06.01.10.301.1001.2016.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Atenção Básica – Equipamentos e Material Permanente. (Ficha 
100). 
 
01.06.01.10.302.1001.2018.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Média e Alta Complexidade – Material de Consumo. (Ficha 110). 
 
01.06.01.10.302.1001.2018.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Média e Alta Complexidade - Equipamentos e Material 
Permanente. (Ficha 115). 
 
01.06.01.10.302.1001.4021.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Manutenção das Atividades da Farmácia Básica – Material de Consumo. (Ficha 
119). 
 
01.06.01.10.302.1001.4021.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Manutenção das Atividades da Farmácia Básica – Equipamentos e Material 
Permanente. (Ficha 124). 
 
01.06.03.10.301.1001.2020.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor de 
Vigilância em Saúde – Atividades da Vigilância em Saúde – Material de Consumo. (Ficha 134). 
 
01.06.03.10.301.1001.2020.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor de 
Vigilância em Saúde – Atividades da Vigilância em Saúde – Equipamentos e Material Permanente. (Ficha 
137). 
 
01.07.01.08.244.0801.2022.33.90.30.00 – Secretaria de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência 
Social – Atividades da Assistência Social – Material de Consumo. (Ficha 159). 
 
01.07.01.08.244.0801.2022.44.90.52.00 - Secretaria de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência 
Social – Atividades da Assistência Social – Equipamentos e Material Permanente. (Ficha 162). 
 
01.08.01.12.361.1202.2024.33.90.30.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Ensino Fundamental – Material de Consumo. (Ficha 175). 
 
01.08.01.12.361.1202.2024.44.90.52.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Ensino Fundamental – Equipamentos e Material Permanente. 
(Ficha 179). 
 
01.08.01.12.361.1202.6002.33.90.30.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação – Material de 
Consumo. (Ficha 192). 
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01.08.01.12.365.1201.2029.33.90.30.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Pré-Escolar – Material de Consumo. (Ficha 212). 
 
01.08.01.12.365.1201.2029.44.90.52.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Pré-Escolar – Equipamentos e Material Permanente. (Ficha 
216). 
 
01.09.02.15.452.1501.2037.33.90.30.00 – Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente – Setor de 
Obras – Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente – Material de Consumo. (Ficha 
292). 
 
01.09.02.15.452.1501.2037.44.90.52.00 - Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente – Setor de Obras 
– Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente – Equipamentos e Material Permanente. 
(Ficha 297).  

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às 
condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
3.2 - A participação na licitação importa total e estrita observância dos proponentes às condições deste 
Edital, observando que não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do fornecimento: 
 
3.2.1 - Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação. 
 
3.2.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela Prefeitura Municipal de São José da Barra. 
 
3.2.3 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de São José da Barra, bem assim a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
3.2.4 - Empresas em Consórcio, considerando o pequeno valor desta licitação. 
 
3.3 – Este certame é destinado, EXCLUSIVAMENTE, a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do Art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº. 123/2006, exceto para o item 
11 que será de ampla concorrência, em atendimento ao disposto no art. 48, inciso III, da Lei 
Complementar nº. 123/2006.  
 
3.3.1 - A exclusividade para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte não se 
aplicará, se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados nestas 
modalidades ou o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado, conforme disposto no Art. 49, incisos II e III, da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
 
4 - INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS REFERENTES À LICITAÇÃO 
 
4.1 - Esclarecimentos outros necessários referentes a presente licitação poderão ser obtidos, desde que 
requeridos por escrito, em até 03 (três) dias da data de apresentação dos envelopes no endereço abaixo: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272 - CENTRO 
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SÃO JOSÉ DA BARRA – MG - CEP: 37.945-000 
TELEFAX: (35) 3523-9114 ou 3523-9200. 
E-MAIL: licitasjbarra@yahoo.com.br ou licitacao@saojosedabarra.mg.gov.br 
 
4.2 - A resposta às dúvidas suscitadas será transmitida em até 02 (dois) dias após o protocolo junto ao Setor 
de Licitações. Em se tratando de dúvidas relevantes, a resposta será transmitida a todos os que retiraram ou 
que vierem a retirar o Edital. 
 
4.3 - Qualquer interessado poderá impugnar, fundamentadamente, o presente Edital de Licitação, devendo 
protocolar o pedido de impugnação em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de Habilitação. 
 
4.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do Pregão, perante a Administração, o Licitante convocado 
ou interessado que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data para abertura dos envelopes de 
Proposta. 
 
4.5 - A impugnação devidamente instruída (assinatura, endereço, razão social, telefone e e-mail para contato) 
deverá ser dirigida à Autoridade Licitante, a quem caberá julgar e responder à impugnação. 
 
4.6 – Não havendo impugnações, o Município de São José da Barra considerará aceitos todos os termos e 
condições do Edital, e qualquer alegação posterior não terá efeito de recurso perante o Município de São José 
da Barra, conforme art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93. 
 
5 – DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES 
 
5.1 - Os interessados, ou seus representantes legais, deverão se credenciar em sessão pública de instalação de 
Pregão, no horário previsto no preâmbulo deste Edital, comprovando possuir poderes para formular 
propostas e para a prática de todos os demais atos do certame, devendo apresentar os seguintes 
documentos para o credenciamento, fora de envelopes: 
 
5.1.1 - Contrato Social (acompanhado da última alteração contratual, se houver) ou a última alteração 
contratual consolidada, ou documento equivalente de constituição da empresa (registro de empresário 
individual, estatuto com ata de eleição da diretoria, etc.) em cópia autenticada ou à vista do original. 
 
5.1.2 - Procuração com firma reconhecida do procurador que deverá ser apresentada em cópia 
autenticada ou cópia com a apresentação do documento original para autenticação pela Pregoeira. (modelo - 
Anexo II).  
 
5.1.2.1 - Este documento fica dispensado para sócios administradores que representarão a empresa licitante 
em sessão. 
 
5.1.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. Deverá ser apresentada cópia do referido documento, em original ou cópia 
autenticada, a qual será anexada aos autos. 
 
5.1.4 - Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e não incorre em nenhuma 
condição impeditiva de participação na licitação (modelo - Anexo III). 
 
5.1.5 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar Certidão ou Declaração 
expedida pela Junta Comercial, em cópia autenticada ou à vista do original, comprovando a condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias 
consecutivos de antecedência da data prevista para abertura do certame. 
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5.2 – Na ausência de apresentação da declaração de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, o representante da empresa poderá fazê-la em sessão.  A ausência de tal declaração impedirá a 
participação da empresa no certame.  
 
5.3 - Cada empresa deverá apresentar seu próprio representante, não sendo permitido um representante para 
mais de uma empresa. 
 
5.4 - A empresa que não comprovar o credenciamento de seu representante legal poderá entregar no 
ato da sessão, os envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, porém não 
poderá se manifestar, nem participar da fase de lances. (Ver item 7.4) 
 
5.5 – As empresas que desejarem participar do certame sem apresentar um representante legal deverão 
apresentar os documentos constantes dos subitens 5.1.1 ao 5.1.5, e envelopes de proposta comercial e 
habilitação até as 08h30min do dia 13/03/2018. 
 
5.6 - Os documentos de credenciamento constantes do subitem 5.1 serão retidos pela Pregoeira e equipe de 
apoio e juntados ao processo licitatório. 
 
6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1 – A Pregoeira procederá ao recolhimento das assinaturas dos representantes presentes na Lista de 
Presença e os indagará se formalmente preenchem os requisitos de habilitação estabelecidos por este Edital. 
 
6.2 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o representante da licitante entregará os dois envelopes 
nãotransparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação, 
independentemente de credenciamento de um representante, não sendo aceita, a partir desse momento, a 
participação de novoslicitantes. 
 
6.3 – O envelope n°. 01 contendo a Proposta Comercial, deverá ter expresso, em sua parte externa, as 
seguintes informações: 
 
PREGÃO Nº. 007/2018 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, FAX E E-MAIL. 
 
6.4 - O envelope n°. 02 contendo os Documentos de Habilitação, deverá ter expresso, em sua parte externa, 
as seguintes informações: 
 
PREGÃO Nº. 007/2018 
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, FAX E E-MAIL. 
 
6.5 - Inicialmente, serão abertos os Envelopes das Propostas de Preços e, após, os Envelopes dos 
Documentos deHabilitação. 
 
7 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
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7.1 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes das propostas, não será recebida nenhuma outra oferta de 
firma signatária e em nenhuma outra hipótese será concedido prazo para apresentação de documento contido 
neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas. 
 
7.2 - Constatada a viabilidade dos envelopes, a Pregoeira procederá, imediatamente, à abertura das propostas 
de preços, cujos documentos serão lidos e rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes que participarem. 
 
7.3 - Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder da Pregoeira, e serão 
abertos após a análise da aceitabilidade das propostas. 
 
7.4 - Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar. 
 
7.5 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preços ou condições. 
 
8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 
portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde 
que acompanhadas de sua tradução entre parênteses, com indicação do número desta licitação, a 
identificação e endereço completo da proponente e a qualificação do representante legal da empresa, sendo 
rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa proponente, 
redigida com clareza, não podendo conter rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, sem alternativas de 
preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e ainda contendo: 
 
8.1.1 - Identificação dos preços em valores unitários e totais de cada item cotado e valor total da proposta, 
que deverão contar como no máximo 02 (dois) dígitos após a vírgula, em moeda corrente nacional (R$), 
sendo que para a composição dos mesmos deverão estar inclusas as despesas de encargos fiscais e 
comerciais e todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
do objeto, tributos incidentes, despesas de transporte e demais custos que os compõem. 
 
8.1.2 – Marca e modelo dos produtos ofertados pelo licitante, observando que todos deverão ser de excelente 
qualidade, devidamente certificados por órgãos competentes.  
 
8.1.3 - Catálogos dos produtos ofertados que discriminem a marca, modelo e especificações técnicas dos 
mesmos, devendo ser apresentados originais ou emitidos através do site do fabricante  
 
8.1.4 – Indicação do representante (nome completo, inscrição da cédula de identidade, CPF e cargo que 
ocupa na empresa) apto a assinar a Ata de Registro de Preço, bem como, o endereço e telefone da empresa 
que deva ser endereçado a Ata de Registro de Preço e Ordens de Fornecimento, quando não for à empresa 
matriz. 
 
8.1.5 - Prazo de validade da proposta mínimo de 60(sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos 
envelopes de proposta comercial, sendo que a omissão do prazo de validade de proposta, ou prazo inferior ao 
estipulado, será considerada pela Comissão Permanente de Licitações, como sendo o prazo mínimo exigido, 
ou seja, 60 (sessenta) dias. 
 
8.2 - A apresentação de proposta significa que o proponente atesta que não há fato impeditivo de sua 
participação na licitação, assim como implica na aceitação tácita de todas as condições estipuladas neste 
Edital. 
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8.3 - As propostas deverão ser apresentadas respeitando a unidade e a quantidade estabelecida no Anexo I – 
Termo de Referência, não podendo estas serem modificadas, adaptadas ou convertidas em outras unidades 
e quantidades, sob pena de desclassificação. 
 
8.4 - Não constituirá causa de desclassificação da proposta a irregularidade formal que não afete o conteúdo 
ou a idoneidade da proposta e/ou documentação, conforme julgamento objetivo da CPL. 
 
8.5 - Não serão admitidos adendos, retificações ou dispensas das propostas de preço após o recebimento 
desta pela CPL. 
 
8.6 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, salvo as alterações dos preços 
decorrentes da etapa de lances ou a correção de meros erros formais.  
 
8.7 - Poderão ser corrigidos pela pregoeira erros meramente matemáticos.  
 
8.8 - A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da 
proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes. 
 
8.9 - Com o objetivo de se agilizar a fase de lances, recomenda-se que o envelope nº. 01“Proposta 
Comercial” além da proposta impressa, contenha CD ROM, Pen Drive ou similar em que esteja salvo 
a proposta eletrônica que é gerada pelo sistema utilizado na Prefeitura. 
 
8.10 - Para que a licitante possa ter acesso a este arquivo, é precido que se solicite o “Arquivo da 
Proposta” através do e-mail:  licitacao@saojosedabarra.mg,gov.br ou licitasjbarra@yahoo.com.br. A 
Comissão Permanente de Licitação encaminhará o Arquivo da Proposta Comercial, juntamente com o 
programa para instalação da “Coleta de Preços” para elaboração da mesma. 
 
8.11 - Caso haja diferença entre o(s) valor(es) da proposta apresentada por meio eletrônico e o(s) valor(es) 
apresentado(s) na proposta impressa, considerar-se-á(ão) o(s) valor(es) estabelecido(s) na proposta impressa. 
 
9 - ANÁLISES DAS PROPOSTAS 
 
9.1- A Análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, compreenderá o exame: 
 
9.1.1- Da compatibilidade das características dos produtos ofertados com as especificações indicadas. 
9.1.2 – Da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os custos reais 
estimados para a execução da Ata de Registro de Preço e com as disponibilidades orçamentárias da 
Administração. 
 
9.2 - Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas as propostas: 

 
9.2.1 - Que não contiveram todos os dados exigidos para o envelope 01. 
9.2.2 - Que não atenderem os requisitos mínimos das especificações. 
9.2.3 - Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de 
mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação. 
 
10 - CLASSIFICAÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
10.1 - O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
dispostono preâmbulo deste Edital. 
 
10.2 - As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem crescente dos preços finais, 
a partir da de valor mais baixo. 
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10.3 - Para efeito da classificação, será considerado o PREÇO FINAL POR ITEM, resultante dos 
valores originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos.  
 
10.4 - A Pregoeira fará a conferência dos valores cotados na proposta de valor mais baixo. Na hipótese de 
divergência entre valores expressos em número e por extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os 
valores por extenso, ficando esclarecido que a Pregoeira fará as correções de soma que se fizerem 
necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classificação. 
 
10.5 - A Pregoeira indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou 
inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação de propostas. 
 
11 - OFERECIMENTOS DE LANCES VERBAIS 
 
11.1 - Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no Edital, a 
Pregoeira dará início à etapa competitiva da licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser 
oferecidos pelos autores da proposta de valor mais baixo e das ofertas com preços até dez por cento 
superiores à primeira. 
 
11.2 - Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no subitem anterior, poderão fazer 
lances verbais os autores das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas 
propostas escritas. 
 
11.3 - A fase de lances verbais terá duração não superior a 03 (três) minutos. Encerrada a fase de lances 
verbais, a Pregoeira fará a análise das propostas, na forma a seguir indicada. 
 
11.4 - Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar 
outros elementos da proposta escrita. 
 
11.5 – O uso de aparelhos telefônicos e similares não será permitido durante os lances verbais, devendo 
os representantes credenciados estarem aptos aos lances. 
 
11.6 - Caso não se realize lances verbais serão verificadas a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 
 
11.6.1 - Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação será efetuada por 
sorteio, na mesma sessão. 
 
11.7 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
 
11.8 - A Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela primeira  
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
 
11.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que a 
tiver formulado. 
 
11.10 -  Se  a  oferta  não  for  aceitável,  a  Pregoeira  examinará  as  ofertas  subsequentes,  na  ordem  de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências. 
 
11.11 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Pregoeira. 
 
11.12 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas para essa etapa, na ordem 
crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, preferência à 
contratação, observadas as seguintes regras: 
 
11.12.1 – A Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, dentre aquelas cujos valores 
sejam iguais ou inferiores a 5% (cinco por cento) do valor da proposta melhor classificada, para que 
apresente preço inferior, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
 
11.12.1.1 – A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições 
do subitem 11.12.1. 
 
11.12.2 – Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 
serão convocadas para exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais 
microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições 
indicadas no subitem 11.12.1. 
 
12 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
12.1 – Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados inseridos no 
envelope nº. 02: 
 
12.1.1 – Relativamente à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
12.1.1.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
12.1.1.2 - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), (Lei nº. 8.036/90, Art. 27), expedido pela Caixa 
Econômica Federal.  
12.1.1.3 - Certidão Unificada expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à dívida ativa 
da União – DAU por elas administrados. 
12.1.1.4 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 
12.1.1.5 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante. 
12.1.1.6 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440/2011). 
12.1.1.7 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº. 123/2006 deverá apresentar os documentos relativos à 
regularidade fiscal, ainda que existam pendências.  
12.1.1.7.1 - Será concedido à licitante vencedora enquadrada no caput deste item, quando esta for declarada 
vencedora do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis 
uma única vez, por igual período a critério da Administração Municipal e, desde que solicitado, por escrito, 
pela Licitante. 
 
12.1.1.8 – Os licitantes deverão apresentar ainda os seguintes documentos: 
 
12.1.1.8.1 - Declaração de que não emprega menores de 18 anos. (ver modelo anexo IV). 
 
12.1.2 – Relativamente à Capacidade Econômico-Financeira: 
 
12.1.2.1 - Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial da sede ou distribuidor do licitante. (Emitida 
com data não superior a 60 (sessenta) dias da data de recebimento dos envelopes). 
 
12.2 - Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em cópias autenticadas ou à vista do 
original, sendo que a Pregoeira e Equipe de Apoio não autenticarão documentos através de cópias 
autenticadas, sendo aceitos somente os documentos originais A ausência ou irregularidade de qualquer 
um dos itens acima poderá ensejar a inabilitação do proponente. 
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12.3 - Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou quando não declarada 
sua validade pelo emitente, expedido há 60 (sessenta) dias, no máximo, da data de recebimento dos 
envelopes. 
 
13 - ANÁLISES DA QUALIFICAÇÃO (HABILITAÇÃO) DOS LICITANTES 
 
13.1 - Encerrada a fase de lance para os itens deste Edital, a Pregoeira procederá à abertura do envelope 
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando sua 
regularidade. 
 
13.2 - Constatado o atendimento das exigências editalícias, será declarado vencedor do certame aquele 
que ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
13.3 - Uma vez proclamado o vencedor da licitação, a Pregoeira poderá negociar com este melhor condição 
para o fornecimento, inclusive quanto aos preços/descontos. Em caso de resultado positivo na negociação, os 
novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor a proposta, observado o 
disposto no subitem 9.2.3 deste Edital. 
 
13.4 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira examinará a habilitaçãodas 
licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda aos requisitos do Edital. 
 
13.5 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira 
poderá suspender a sessão e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
habilitação ou de outras propostas escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o 
art. 48, § 3° da Lei 8.666/93. 
 
14 – RECURSOS 
 
14.1 - Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do 
vencedorpela Pregoeira, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas 
razões (motivação), que serão registrados em ata. 
 
14.2 – APregoeira suspenderá a sessão e será concedido ao licitante o prazo de 03 (três) dias para apresentar 
as razões do recurso, assegurando aos demais licitantes prazo igual, após o término do prazo do recorrente, 
em continuidade e sem prévia notificação, para o oferecimento das contrarrazões correspondentes. 
 
14.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessãodeste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo a Pregoeira 
adjudicar oobjeto à vencedora. 
 
14.4 - Decididos os recursos eventualmente formulados, ou inexistindo estes, a Pregoeira procederá à 
adjudicação do objeto deste Pregão e encaminhará o processo para homologação pela autoridade competente. 
 
15 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
15.1 - O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pela pregoeira e pelos 
licitantes, na qual deverão ser registradas as justificativas das eventuais declarações de 
aceitabilidade/inaceitabilidade e classificação/desclassificação de propostas, bem como de 
habilitação/inabilitação proclamadas, os fundamentos da adjudicação feita pela pregoeira, bem como os 
valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais finais oferecidos, com os nomes dos respectivos 
ofertantes, que serão registrados em uma planilha que passará a fazer parte integrante e inseparável da ata, e 
quaisquer outras ocorrências da sessão. 
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15.2 - A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pela pregoeira, ficará sujeita a homologação do 
Prefeito Municipal. 
 
16 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DA SUA VIGÊNCIA 
 
16.1 – O licitante ao qual for homologado o objeto do certame será convocado pela Administração para 
assinar a Ata de Registro de Preço no prazo de 03 (três) dias. 
 
16.2 – Na hipótese do Proponente vencedor se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço no prazo estipulado 
na cláusula anterior, estará sujeito ao disposto no artigo 81 da Lei 8666/93, com a conseqüente aplicação das 
sanções de multas, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de São 
José da Barra, conforme artigo 87, incisos II e III da mesma Lei. 
 
16.3 - O licitante vencedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço estará sujeito às seguintes 
penalidades: 
 
16.3.1 – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São José da Barra, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos; e 
 
16.3.2 - Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação. 
 
16.4 - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e 
a ampla defesa. 
 
16.5 – A Ata de Registro de Preço a ser firmada entre o Município e a empresa que apresentar o 
menor preço, terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
 
17 – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA  
 
17.1 - A detentora será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução deste Pregão.  
 
17.2 - A detentora será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem 
como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
 
17.3 - A detentora reconhece ao Município de São José da Barra o direito de, a critério deste, descontar dos 
pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas neste Pregão.   
 
17.4 - A detentora não poderá sem anuência do Município de São José da Barra, modificar quaisquer 
especificações deste Pregão.  
  
17.5 - A detentora é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de São José 
da Barra, do fornecimento, em qualquer momento, devendo prestar as informações e esclarecimentos 
solicitados.  
 
17.6 - A detentora é obrigada a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a entrega do objeto no todo ou em parte. 
 
17.7 - A detentora é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Pregão em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
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17.8 - A detentora deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como 
diligenciar para que os produtos estejam em perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios.  
 
17.9 - A detentora será responsável pelo transporte dos produtos devidamente acondicionados até o local 
definido para entrega e, em caso de substituição ou devolução, todas as despesas inerentes correrão por conta 
do mesmo. 
 
17.10 - A detentora deverá manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas neste Edital. 
 
18 – DA GARANTIA 
 
18.1 – A detentora deverá dar garantia dos produtos fornecidos contra quaisquer defeitos de fabricação pelo 
prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, devendo substituir, por 
sua conta e nos prazos fixados pelo órgão gerenciador, os produtos que forem recusados por defeitos ou 
apresentar avarias que comprometam o seu uso. 
 
18.2 – A carta de garantia de cada produto fornecido deverá ser entregue juntamente com o mesmo no ato de 
sua entrega. 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR 
 
19.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa fornecer objeto adjudicado 
dentro das especificações. 
 
19.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
19.3 - Designar um servidor para acompanhar a entrega dos produtos, nos termos do art. 67, da Lei nº.8.666/93. 
 
19.4 - Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento, fixando prazo para sua correção. 
 
19.5 - Fiscalizar livremente a entrega dos produtos, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade 
quanto ao fornecimento dos mesmos. 
 
19.6 - Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão 
das entregas, inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos entregues fora das especificações deste 
Edital. 
 
20 - DA ENTREGA DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
20.1 – A detentora será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro 
de Preço. 
 
20.2 – O objeto desta Licitação deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de São José da Barra, endereço: 
Travessa Ari Brasileiro de Castro, nº. 272, Centro, São José da Barra/MG, das 08h00min às 11h30min – 
12h30min às 15h00min, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão da Ordem de 
Fornecimento, conforme as condições estipuladas na Ordem de Fornecimento, não sendo aceitas entregas 
fora deste horário.  
 
20.3 - Somente após a emissão da Ordem de Fornecimento, é que a detentora deverá iniciar o cumprimento 
das obrigações que tiver assumido com o Município de São José da Barra. 
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20.4 - Ficará a cargo da detentora o transporte, carregamento e descarregamento dos produtos solicitados no 
local designado. 
 
20.5 – O objeto desta Licitação não será recebido se estiver em desacordo com as condições estipuladas 
neste Edital e seus anexos, ou na Ordem de Fornecimento. 
 
20.6 - Não serão aceitos materiais com vícios ou defeitos. 
 
20.7 - A detentora deverá entregar os produtos devidamente embalados e em perfeito estado de 
funcionamento juntamente com seus manuais. 
 
20.8 - A detentora deverá prestar, obrigatória e imediatamente, esclarecimentos às solicitações requeridas 
pelo gerenciador, documentando-as. 
 
20.9 – A detentora deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
 
20.10 – Nos termos do Artigo 15, § 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, durante o 
prazo de validade deste processo licitatório, o Município de São José da Barra não será obrigado a 
adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os produtos objeto deste edital, podendo utilizar, para 
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 
qualquer espécie à empresa vencedora. 
 
21 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
21.1 - O Município de São José da Barra reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o 
recebimento do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou 
exclusivo critério de avaliação. 
 
21.2 - A avaliação será realizada por servidor do Município de São José da Barra, ou a quem o município 
designar que por seus conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca 
da aceitação do objeto. 
 
21.3 - Na eventualidade do Município de São José da Barra recusar-se a receber o objeto por estar ele em 
desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto com despesas 
necessárias à devolução ou à substituição do objeto deste Edital.  
 
 22 - DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
22.1- O objeto deste Edital será recebido nas condições descritas abaixo: 
 
22.1.1 - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto com as 
especificações exigidas podendo ser dispensada nos casos previstos no Artigo nº. 74 da Lei 8.666/93; 
 
22.1.2 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas o que se dará após o 
recebimento provisório. 
 
23 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
23.1 - O Município de São José da Barra acompanhará e fiscalizará toda a entrega do objeto deste Edital, 
através de profissionais competentes, que poderão, constatando a inobservância quanto às especificações 
deste: 
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23.1.1 - Devolver os produtos; 
23.1.2 - Mandar suspender a entrega dos produtos; 
23.1.3 - Mandar substituir os produtos com vícios ou defeitos; 
23.1.4 - Rescindir a Ata de Registro de Preços; 
23.1.5 - Suspender o pagamento. 
 
23.2 - O objeto deste Edital, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição desde que 
comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor, bem como alterações que comprometam a 
integridade dos produtos. 
 
24 - DOS PREÇOS 
 
24.1 - Os preços ofertados poderão sofrer correções para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da 
Ata de Registro de Preço, na hipótese de sobrevirem fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, 
devendo adetentorarequerer a correção à Secretaria competente, fazendo provas, depois de transcorrido o 
prazo de validade da proposta.  
 
25 - DO PAGAMENTO 
 
25.1 - Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do país, de acordo com os produtos entregues, 
através de depósito em conta corrente da detentora, a cargo do município até 30 (trinta) dias contados da data 
de execução, desde que apresentado a respectiva nota fiscal. 
 
25.2 – A detentora deverá informar junto à Nota Fiscal, o banco, a agência e a conta corrente em seu nome, 
para efetuar o depósito do pagamento.  
 
25.3 – Nenhum pagamento será efetuado à detentora, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
25.4 - Nenhum pagamento de acréscimo no preço dos produtos será autorizado sem o devido aditamento 
contratual. 
 
26 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
26.1 – A Ata de Registro de Preço advinda deste Pregão poderá ser alterada, com as devidas justificativas, 
conforme Artigo nº. 65 da lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
27 - DAS PENALIDADES E DA INEXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
27.1 - A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preço enseja a sua rescisão nos termos do Artigo 
nº. 78 com as conseqüências contratuais previstas no Artigo nº. 80 ambos da Lei nº. 8.666/93 e Artigo 7º da 
Lei nº. 10.520/02, e as previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções: 
 
27.1.1 – Advertência. 
 
27.1.2 - Multa: 
 
27.1.2.1 - O atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preço sujeitará a detentora ao pagamento 
de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido por dia de atraso. 
 
27.1.2.2 - Na hipótese do proponente vencedor inadimplir total ou parcialmente o ajuste oriundo deste Edital, 
a Administração poderá garantida prévia defesa, aplicar multa de 5% (cinco por cento), do valor total 
ajustado, atualizado. 
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27.1.2.3 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos 
devidos à detentora, o valor da multa prevista neste Edital. 
 
27.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 05 (cinco) anos. 
 
27.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição, bem como encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma legal, salvo a superveniência 
comprovada de motivo de força maior desde que aceito pelo Município. 
 
28 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
28.1 - É vedada a subcontratação do objeto deste Pregão. 
 
29 - DA SUB-ROGAÇÃO DA DETENTORA 
 
29.1 - Será expressamente vedada à sub-rogação da empresa vencedora, salvo o disposto na cláusula seguinte 
deste Pregão. 
 
30 - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES 
 
30.1 – A Ata de Registro de Preço advinda deste Pregão vincula as partes que dela participam e seus 
sucessores a qualquer título. 
 
31 - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
31.1 – A Ata de Registro de Preço advinda deste Pregão reger-se-á em conformidade com os termos desta, 
com a Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
32 - DOS CASOS OMISSOS 
 
32.1 - Os casos omissos do presente Pregão serão resolvidos pelas partes, que deverão valer-se das disposições 
da Lei nº. 10.520/2002, Lei nº. 8666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
33 - DO FORO 
 
33.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Alpinópolis-MG para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este 
Pregão, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado.  
 
34 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
34.1 - A pregoeira ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências 
que considerarem necessárias, para esclarecer ou completar a instrução do processo licitatório. 
 
34.2 - A apresentação de proposta implica tacitamente a aceitação de todos os termos contidos neste Pregão. 
 
34.3 - Em qualquer fase do procedimento Licitatório, o Município de São José da Barra se reserva o direito de 
solicitar aos proponentes esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito juízo e entendimento dos 
documentos apresentados. 
 
34.4 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, em qualquer época, alterar as datas fixadas 
nestes documentos do Pregão, bem como suspender, revogar ou anular, total ou parcialmente, em qualquer de 
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suas etapas. A ele se reserva ainda o direito de INABILITAR ou DESCLASSIFICAR qualquer proposta que não 
atenda a todas as condições estabelecidas desta e nos documentos que dela fazem parte. 
 
34.5 - Todas as condições desta licitação, bem como os elementos nela referidos, especificações, documentos de 
habilitação, documentos técnicos e financeiros, proposta comercial, cronograma, relação quantitativa e outros 
constantes deste processo licitatório, serão partes integrantes da Ata de Registro de Preço a ser celebrada entre a 
Licitante vencedora e o gerenciador. 
 
34.6 - E para conhecimento de todos é expedido o presente Edital, sendo publicado o seu extrato no Quadro 
de Avisos desta Municipalidade, no Jornal Folha da Manhã (Jornal Regional da cidade de Passos/MG), e 
publicado ainda no site www.saojosedabarra.mg.gov.br. 
 
34.7 - O Edital e seus anexos estão à disposição no Setor de Licitação, podendo o mesmo ser solicitado no 
tel.: (35) 3523-9115/3523-9200, onde será enviado por e-mail, ou ainda, obtendo a cópia do mesmo mediante 
apresentação de guia de arrecadação do pagamento da Taxa não reembolsável de R$10,00(dez reais) a ser 
recolhida através de guia de arrecadação. 
 
 
 

São José da Barra, 27 de fevereiro de 2018. 
 

___________________________________________ 
LARISSA AVELAR SILVA 

Pregoeira Titular da Comissão Permanente de Licitação 
 

 
________________________________________ ________________________________________

LUCAS CÉSAR FERREIRA 
Equipe de Apoio 

 

VANESSA SEBASTIANA BERNARDO LIMA 
Equipe de Apoio 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2018 

 
1 - OBJETO: “Registro de Preço visando à eventual aquisição de materiais, equipamentos e suprimentos de informática para manutenção e suporte das 
máquinas e equipamentos de Tecnologia da Informação e melhoria da configuração dos servidores de rede da Prefeitura Municipal de São José da Barra”. 
 
2 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 

Item Unidade Quantidade 
Descrição Preço Unitário de 

Referência 

1. Unidade 18 

- Base Station AC 
 
* Dimensions: 162 x 84 x 37 mm (6.38 x 3.31 x 1.46”) 
* Weight: 250 g (8.81 oz)  
* Power Suply: 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter  
* Power Method: Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) 
* Max. Power Consumption: 8.5W 
* Operating Frequency: Worldwide 5150 - 5875 MHz / USA: U-NII-1 5150 - 5250 MHz / USA: U-NII-2A 
5250 - 5350 MHz / USA: U-NII-2C 5470 - 5725 MHz / USA: U-NII-3 5725 - 5850 MHz 
* Processor: Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz 
* Memory: 128 MB DDR2 SDRAM, 16 MB NOR FLASH 
* Networking interface: (1) 10/100/1000 Mbps 
* RF Connections: (2) RP-SMA (Waterproof ) 
* Leds: Power, LAN, (4) Signal Strength 
* Channels size: PtP Mode 10/20/30/40/50/60/80 MHz - PtMP Mode 10/20/30/40 MHz 
* Enclosure characteristics: Outdoor UV Stabilized Plastic 
* Supported voltage range: 20-26VDC 
* ESD/EMP Protection: ± 24KV Air / Contact 
* Operating Temperature: -40 to 80° C (-40 to 176° F) 
* Operating humidity: 5 to 95% Noncondensing 
* Shock and Vibration: ETSI300-019-1.4 
* Wireless Approvals: FCC, IC, CE 
* RoHS Compliance: Yes 

R$ 1.128,3333 
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* Modes: Access Point, Station 
* Services: Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet , Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing 
* Utilities: Antenna Alignment Tool, Discovery Utility, Site Survey, Ping, Traceroute, Speed Test 
* Distance Adjustment: Dynamic Ack and Ackless Mode 
* Power Adjustment: Software Adjustable UI or CL 
* Security: WPA2 AES Only 
* QoS: Supports Packet Level Classification WMM and User Customer Level: High/Medium/Low 
* Statistical Reporting: Up Time, Packet Errors, Data Rates, Wireless Distance, Ethernet Link Rate 
* Other: Remote Reset Support, Software Enabled/Disabled, VLAN Support, 256QAM 
* Specific Features: 30/50/60 MHz Channels, airMAX ac Mode, Traffic Shaping with Burst Support, 
Discovery Protocol, Frequency Band Offset, Ackless Mode 

2. 
Caixa 

com 305 
metros 

1 

- CABO Cat. 5E U/UTP 24AWGx4P 
 
* Condutor de cobre nu, coberto por polietileno adequado. Os condutores sãotrançados em pares. Capa externa 
em material não propagante a chama 
* Normas Aplicáveis: TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444 
* Condutor: Cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG. 
* Isolamento: Poliolefina com diâmetro nominal 0.9mm. 
* Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km 
* Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG 
* Par: Os  condutores  isolados  são  reunidos  dois  a  dois,  formando  o  par.  Os  passos  detorcimento  devem  
ser  adequados,  de  modo  a  atender  os  níveis  de  diafoniaprevistos e minimizar o deslocamento relativo 
entre si. 
* Blindagem: Não Blindado (U/UTP). 
* Capa: Constituído por PVC retardante a chama. 
* Diâmetro Nominal: 4,8 mm 
* Classe de Flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705. 
* Caixa com 305 metros. 

R$ 929,6667 

3. 
Caixa 

com 305 
metros 

1 

- Cabo Eletrônico Blindado Industrial CAT.5E 
 
* Descritivo: Cabo composto por 4 condutores de cobre sólido nu, 24AWG isoladoscom polietileno de alta 
densidade, revestido com filme de poliéster metalizado(AL/PET), capa interna em PVC retardante a chama e 
capa externa grau industrialem TPU (termoplástico poliuretano), TPULSZH (lowsmoke zero halogen) ou 
PVCretardante de chama classe 105º 
* Ambiente de instalação: industrial 

R$ 2.123,3333 
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* Ambiente de operação: agressivo 
* Normas aplicáveis: ANSI/TIA-568-C.2 Category 5e, ISO/IEC 11801, UL 444, IEC 60332, ABNT NBR 
14705,NBRIEC 60529 
* Certificações: ULListed E160837 / ETLVerified J20021181 / ETL 3 conexões 3102621CRT-003 / Anatel 
00037-08-00256 /02046-07-00256 
* Condutor: Cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG. 
* Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 0.94mm 
* Resistência do isolamento: 10000 MΩ.km 
* Quantidade de pares: 4 pares 24AWG 
* Par: Os  condutores  isolados  são  reunidos  dois  a  dois,  formando  o  par.  Os  passos  detorcimento  devem  
ser  adequados,  de  modo  a  atender  os  níveis  de  diafoniaprevistos e minimizar o deslocamento relativo 
entre si. 
* Núcleo: Os quatro pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. 
* Blindagem: Sobre o núcleo de 4 pares é aplicado uma fita metalizada em aluminio e poliéster(AL/PET) com 
100% de cobertura. 
* Capa Interna:PVCRetardante a chama para capa externa em TPU ou PVC 105 °CLSZH para capa externa em 
TPULSZH 
* Diâmetro nominal: Capa interna: 6,4 mm e Capa externa: 7,7mm 
* Fio dreno: Fio cobre estanhado 26 AWG em contato com a blindagem de aluminio. 
* Cor: Capa interna: Azul e Capa externa: Preto 
* Índice de proteçãoIP67 (Suporta imersão temporária em água e bloqueia totalmente a entrada de 
pó) quando testado com acessórios da apropriados da linha, classe IP67 
* Caixa com 305 metros. 

4. Unidade 23 

- CPE AC 2x2 MIMO 
 
* Dimensions: 358 x 271.95 x 272.5 mm (14.09 x 10.71 x 10.73") 
* Weight without mount: 800 g (1.76 lb) 
* Weight with mount: 980 g (2.16 lb) 
* Power supply: 24V, 0.3A Gigabit PoE Adapter (Included) 
* Max power consumption: 7W 
* Power method: Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) 
* Supported voltage range: 24V ± 10% 
* Operating frequency: Worldwide 2412 - 2462 MHz 5150 - 5875 MHz / USA: U-NII-1 5150 - 5250 MHz / 
USA: U-NII-2A 5250 - 5350 MHz / USA: U-NII-2C 5470 - 5725 MHz / USA: U-NII-3 5725 - 5850 MHz 
* Gain: 23dBi 

R$ 653,3333 
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* Networking interface: (1) 10/100/1000 Ethernet Port 
* Processor specs: MIPS 74Kc 
* Memory: 64 MB DDR2 
* Leds: Power, Ethernet 
* Channel sizes: PtP Mode 10/20/30/40/50/60/80 MHz - PtMP Mode 10/20/30/40 MHz 
* Enclosure characteristics: Reflector (SGCC 0.6T) / Plastic: PC 
* Mounting: Pole-Mounting Kit (Included) 
* Wind loading: 275 N @ 200 km/h (61.8 lbf @ 125 mph) 
* Wind survivability: 200 km/h (125 mph) 
* ESD/EMP Protection: ± 24 kV Contact / Air 
* Operating temperature: -40 to 70° C (-40 to 158° F) 
* Operating humidity: 5 to 95% Noncondensing 
* Certifications: CE, FCC, IC 

5. Unidade 2 

- CLOUD CORE ROUTER 
 
* 10/100/1000 Ethernet ports: 12 
* Architecture: TILE 
* CPU: TLR4-03680CG-12CE-A3b 
* CPU core count: 36 
* CPU nominal frequency: 1.2 GHz 
* CPU temperature monitor: Yes 
* Current Monitor: Yes 
* Dimensions: 355x145x44mm 
* License level: 6 
* Max Power consumption: 69W 
* Number of USB ports: 1 
* Operating System: RouterOS v6 (64bit) 
* PCB temperature monitor: Yes 
* Power Jack: 1 
* SFPDDMI: Yes 
* SFP ports: 4 
* Serial port: RS232 
* Size of RAM: 4 GB 
* Storage size: 1 GB 
* Storage type: NAND 

R$ 6.093,3333 
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* Supported input voltage: 13 V - 30 V 
* Tested ambient temperature: -20C .. +60C 
* USB Power Reset: Yes 
* USB slot type:  microUSB type AB 
* Voltage Monitor: Yes 
* Included parts: IEC Cord, USB OTG cable, Screw and feet kit (k10) 

6. Unidade 12 

- Dish Antenna AC 2x2 PtP Bridge 
 
* Dimensions: 748 x 748 x 349 mm (29.45 x 29.45 x 13.74 in) 
* Weight: 7.6 kg (16.76 lb) 
* Frequency range: 5.1 - 5.8 GHz 
* Gain: 31 dBi 
* Max. VSWR: 1.4:1 
* Wind survivability: 200 km/h (125 mph) 
* Wind loading: 1,028 N @ 200 km/h (231 lbf @ 125 mph) 
* Polarization: Dual-Linear 
* Cross-pol isolation: 35 dB Min 
* ETSI Specification: EN 302 326 DN2 
* Mounting: Universal Pole Mount, RocketM Bracket, and Weatherproof RF Jumpers Included 

R$ 2.576,6667 

7. Unidade 8 

- Dish Antenna AC Bridge 
 
* Dimensions: 620 x 620 x 386 mm (24.41 x 24.41 x 15.2")  
* Weight: 6.4 kg (14.11 lb) 
* Power Supply: 24V, 0.5A Gigabit PoE 
* Max. Power Consumption: 8.5W 
* Power Method: Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) 
* Supported Voltage Range: 20-26VDC 
* Operating Frequency: Worldwide 5170-5875 Mhz / USA: U-NII-1 5150 - 5250 MHz* / USA: U-NII-2A 
5250 - 5350 MHz* / USA: U-NII-2C 5470 - 5725 MHz* 5 / USA: U-NII-3 5725 - 5850 MHz* 
* Gain: 29 dBi 
* Networking Interface: (1) 10/100/1000 Ethernet Port 
* Processor Specs: Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz 
* Memory: 128 MB DDR2, 16 MB Flash 
* LEDs: (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN 
* Signal Strength LEDs: Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels 

R$ 1.801,6667 
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* Max. VSWR: 1.6:1 
* Channel Sizes: PtP Mode 10/20/30/40/50/60/80 MHz - PtMP Mode 10/20/30/40 MHz 
* Polarization: Dual Linear 
* Enclosure: Outdoor UV Stabilized Plastic 
* Mounting: Pole Mounting Kit Included 
* Wind Loading: Radome Excluded 1510 N @ 200 km/h (340 lbf @ 125 mph) / Radome Included 1830 N @ 
200 km/h (411 lbf @ 125 mph) 
* Wind Survivability: 200 km/h (125 mph) 
* ESD/EMP Protection: Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV 
* Operating Temperature: -40 to 70° C (-40 to 158° F) 
* Operating Humidity: 5 to 95% Noncondensing 
 * Certifications: CE, FCC, IC 
* RoHS Compliance: Yes 
* Salt Fog Test: IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5 
* Vibration Test: IEC 68-2-6 
* Temperature Shock Test: IEC 68-2-14 
* UV Test: IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4 
* Wind-Driven Rain Test: ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5  

8. Unidade 30 

- FONTE 400 WATTS REAL com cabo de força certificado pelo INMETRO 
* Fonte de Alimentação padrão ATX 12V v2.2 
* Tensão: 115V - 230V Seleção Manual 
* Frequencia: 50 - 60 Hz 
* Tamanho (LxPxA) 148 x 150 x 85,2mm 
* Filtro para EMI interno (impede interferência externa de energia) 
* Controle de velocidade do ventilador para garantir maior refrigeração 
* 02 COOLERS 
-01 vertical de 80mm 
- 01 horizontal de 90mm 
* 1 conector de 24 pinos 
* 2 conectores de 4 pinos 
* 1 conector de 6+2 pinos 
* 4 conectores SATA 
* 1 conector de 4 pinos P4+P4 
* Temperatura: 10°C ~ 50°C 
* 1 x cabo de energia (CERTIFICADO PELO INMETRO) 

R$ 252,00 
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9. Unidade 6 

- HD com capacidade de no mínimo 480 GB SSD 
* Formato: 2,5 pol 
* SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) 
* NAND: TLC 
* Data transfer (ATTO): 480GB – até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação 
* Consumo de Energia: 
0,195W Inativo / 0,279W Média / 0,642W (MAX) Leitura / 1,535W (MAX) Gravação 
* Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C 
* Temperatura de operação: 0°C a 70°C 
* Dimensões: 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm 
* Peso: 41g 
* Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF 
* Garantia/suporte: 3 anos de garantia limitada com suporte técnico local gratuito 
* Total bytes gravados (TBW):  
480GB: 160TB 

R$ 1.218,2467 

10. Unidade 12 

- HD com capacidade de no mínimo 500 GB 
* Interface: SATA 6Gb/s 
* Tamanho do buffer (cache): 16MB 
* Velocidade de rotação: 7.200 RPM 
* Ciclos de carga/descarga: 300.000 

R$ 320,00 

11. Unidade 34 

Microcomputador (ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA), conforme descrição abaixo: 
 
- PROCESSADOR BOX com COOLER DO FABRICANTE DO PROCESSADOR INCLUÍDO 
* Velocidade do clock mínimo: 3.5 GHZ 
* Número de núcleos: 2 
* Número de threads: 4 
* Cachê: 3MB SmartCache 
* Conjunto de instruções: 64bit 
* Litografia: 22nm 
* Número de canais de memória: 2 
* Gráfico do processador: Intel® HD Graphics4400 
* Freqüência da base gráfica: 350MHz 
* Soquetes suportados: FCLGA1150 
 
- MOTHERBOARD 

R$ 2.745,00 
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Processadores:  
* Soquete Intel® Socket 1150 para 4ª geração para a Nova 4a Geração processadores Core™ i7 Extreme 
Edition/Core™ i7/Core™ i5/Celeron® 
* Suporta processadores Intel® de 22 nm 
* Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0  
Chipset: 
* Soquete Intel® H81 
Memória: 
* Memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered 
* Arquitetura de memória: Dois canais 
* Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 
Gráfico: 
* Processador Gráfico Integrado - Suporte Intel® HD Graphics 
* Suporta RGB com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz 
* Máximo de memória compartilhada 1024 MB 
Slots de expansão: 
* 1 x PCIex1 
* 1 x PCIe x16 
Armazenamento: 
* Intel® H81 chipset: 
 * 2 x Porta(s) SATA 6Gb/s, amarela 
* 2 x Porta(s) SATA 3Gb/s, marrom escuro 
* Suporta as tecnologias Intel® Rapid Start, Intel® Smart Connect 
LAN: 
* Realtek® 8111GR, 1 x Gigabit LAN 
Audio: 
* Realtek® ALC887 com 8 canais - CODEC de alta definição 
Portas USB: 
* Intel® H81 chipset: 
-2 porta(s) USB 3.0  
-6 porta(s) USB 2.0 
Painel traseiro: 
* 1 x PS/2 teclado (roxo) 
* 1 x PS/2 mouse (verde) 
* 1 saída(s) D-Sub 
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* 1 porta(s) LAN (RJ45) 
* 2x USB 3.0 
* 2 x USB 2.0 Reversible 
* 3 x 8-channel Audio I/O 
Portas internas: 
* 2 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicional(s) 
* 2 conector(es) SATA 3Gb/s 
* 1 x Conector(es) para porta COM 
* 1 x Conector(es) para porta TPM 
* 1 conector(es) de ventoinha do processador  
* 2 x conectores SATA 6Gb/s 
* 1 conector(es) de ventoinha do chassi  
* 1 x LPT header 
* 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos 
* 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos 
* 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP) 
* 1 x Chassis Intrusion connector(s) 
* 1 x Stereo speaker connector 
BIOS: 
* 64Mb Flash ROM, EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SMBIOS v2.7, ACPI v2.0a, Multi-language BIOS 
Gerenciamento: 
* WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE 
Formato: 
* Modelo uATX 
* 19 cm por 17,7 cm (7.5 polegadas por 7.0 polegadas) 
 
- PENTE DE MEMÓRIA DE 4 GB DDR3 
* DDR-3-1600  
* Row Cycle Time (tRCmin) 48.125ns (min.) 
* Row Active Time (tRASmin) 35ns (min.) 
* UL Rating 94 V – 0 
* Operating Temperature 0C to 85C 
* StorageTemperature-55Cto +100C 
 
- HD com capacidade de no mínimo 500 GB 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

* Interface: SATA 6Gb/s 
* Tamanho do buffer (cache): 16MB 
* Velocidade de rotação: 7.200 RPM 
* Ciclos de carga/descarga: 300.000 
 
- GRAVADOR DVD 
* Cor: Frontal Preto 
* Compatível com DVD±R DL (Dupla Camada) 
* Velocidades de gravação (máx.): 20X (DVD+R) 
 
- GABINETE COR PRETO ATX 4 BAIAS 
 
* Cor Preto black piano 
* 4 baias 
* Placa mãe: ATX/microATX 
 
- FONTE 400 WATTS REAL com cabo de força certificado pelo INMETRO 
* Fonte de Alimentação padrão ATX 12V v2.2 
* Tensão: 115V - 230V Seleção Manual 
* Frequencia: 50 - 60 Hz 
* Tamanho (LxPxA) 148 x 150 x 85,2mm 
* Filtro para EMI interno (impede interferência externa de energia) 
* Controle de velocidade do ventilador para garantir maior refrigeração 
* 02 COOLERS 
-01 vertical de 80mm 
- 01 horizontal de 90mm 
* 1 conector de 24 pinos 
* 2 conectores de 4 pinos 
* 1 conector de 6+2 pinos 
* 4 conectores SATA 
* 1 conector de 4 pinos P4+P4 
* Temperatura: 10°C ~ 50°C 
* 1 x cabo de energia (CERTIFICADO PELO INMETRO) 
 
- TECLADO  



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

* Cor Preto 
* Teclado padrão ABNT2 
* Teclas de alta qualidade 
* Estrutura desenvolvida com sistema de antirespingo 
* Números de teclas: 107 
* Serigrafia das teclas: Silk 
* Pressão de acionamento das Teclas: =1.0kgf 
* Conexão: USB 
 
- MOUSE  
 
* Cor Preto 
* Sensor ótico 
* Resolução: 1000 DPI 
* Conexão USB 
* Botões 3 (direito, esquerdo, rolagem) 
 
- CAIXA DE SOM  
 
* Sistema de áudio 2.0 
* Blindagem eletromagnética 
* Conexão áudio P2 3,5mm 
* Alimentação via USB 
* Voltagem: USB 5VDC ±10% 
* Potência 3W 
* Certificações CE, FCC 

12. Unidade 11 

Microcomputador, conforme descrição abaixo: 
 
- PROCESSADOR BOX com COOLER DO FABRICANTE DO PROCESSADOR INCLUÍDO 
* Velocidade do clock mínimo: 3.5 GHZ 
* Número de núcleos: 2 
* Número de threads: 4 
* Cachê: 3MB SmartCache 
* Conjunto de instruções: 64bit 
* Litografia: 22nm 

R$ 2.745,00 
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* Número de canais de memória: 2 
* Gráfico do processador: Intel® HD Graphics4400 
* Freqüência da base gráfica: 350MHz 
* Soquetes suportados: FCLGA1150 
 
- MOTHERBOARD 
Processadores:  
* Soquete Intel® Socket 1150 para 4ª geração para a Nova 4a Geração processadores Core™ i7 Extreme 
Edition/Core™ i7/Core™ i5/Celeron® 
* Suporta processadores Intel® de 22 nm 
* Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0  
Chipset: 
* Soquete Intel® H81 
Memória: 
* Memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered 
* Arquitetura de memória: Dois canais 
* Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 
Gráfico: 
* Processador Gráfico Integrado - Suporte Intel® HD Graphics 
* Suporta RGB com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz 
* Máximo de memória compartilhada 1024 MB 
Slots de expansão: 
* 1 x PCIex1 
* 1 x PCIe x16 
Armazenamento: 
* Intel® H81 chipset: 
 * 2 x Porta(s) SATA 6Gb/s, amarela 
* 2 x Porta(s) SATA 3Gb/s, marrom escuro 
* Suporta as tecnologias Intel® Rapid Start, Intel® Smart Connect 
LAN: 
* Realtek® 8111GR, 1 x Gigabit LAN 
Audio: 
* Realtek® ALC887 com 8 canais - CODEC de alta definição 
Portas USB: 
* Intel® H81 chipset: 
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-2 porta(s) USB 3.0  
-6 porta(s) USB 2.0 
Painel traseiro: 
* 1 x PS/2 teclado (roxo) 
* 1 x PS/2 mouse (verde) 
* 1 saída(s) D-Sub 
* 1 porta(s) LAN (RJ45) 
* 2x USB 3.0 
* 2 x USB 2.0 Reversible 
* 3 x 8-channel Audio I/O 
Portas internas: 
* 2 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicional(s) 
* 2 conector(es) SATA 3Gb/s 
* 1 x Conector(es) para porta COM 
* 1 x Conector(es) para porta TPM 
* 1 conector(es) de ventoinha do processador  
* 2 x conectores SATA 6Gb/s 
* 1 conector(es) de ventoinha do chassi  
* 1 x LPT header 
* 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos 
* 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos 
* 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP) 
* 1 x Chassis Intrusion connector(s) 
* 1 x Stereo speaker connector 
BIOS: 
* 64Mb Flash ROM, EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SMBIOS v2.7, ACPI v2.0a, Multi-language BIOS 
Gerenciamento: 
* WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE 
Formato: 
* Modelo uATX 
* 19 cm por 17,7 cm (7.5 polegadas por 7.0 polegadas) 
 
- PENTE DE MEMÓRIA DE 4 GB DDR3 
* DDR-3-1600  
* Row Cycle Time (tRCmin) 48.125ns (min.) 
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* Row Active Time (tRASmin) 35ns (min.) 
* UL Rating 94 V – 0 
* Operating Temperature 0C to 85C 
* StorageTemperature-55Cto +100C 
 
- HD com capacidade de no mínimo 500 GB 
* Interface: SATA 6Gb/s 
* Tamanho do buffer (cache): 16MB 
* Velocidade de rotação: 7.200 RPM 
* Ciclos de carga/descarga: 300.000 
 
- GRAVADOR DVD 
* Cor: Frontal Preto 
* Compatível com DVD±R DL (Dupla Camada) 
* Velocidades de gravação (máx.): 20X (DVD+R) 
 
- GABINETE COR PRETO ATX 4 BAIAS 
 
* Cor Preto black piano 
* 4 baias 
* Placa mãe: ATX/microATX 
 
- FONTE 400 WATTS REAL com cabo de força certificado pelo INMETRO 
* Fonte de Alimentação padrão ATX 12V v2.2 
* Tensão: 115V - 230V Seleção Manual 
* Frequencia: 50 - 60 Hz 
* Tamanho (LxPxA) 148 x 150 x 85,2mm 
* Filtro para EMI interno (impede interferência externa de energia) 
* Controle de velocidade do ventilador para garantir maior refrigeração 
* 02 COOLERS 
-01 vertical de 80mm 
- 01 horizontal de 90mm 
* 1 conector de 24 pinos 
* 2 conectores de 4 pinos 
* 1 conector de 6+2 pinos 
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* 4 conectores SATA 
* 1 conector de 4 pinos P4+P4 
* Temperatura: 10°C ~ 50°C 
* 1 x cabo de energia (CERTIFICADO PELO INMETRO) 
 
- TECLADO  
 
* Cor Preto 
* Teclado padrão ABNT2 
* Teclas de alta qualidade 
* Estrutura desenvolvida com sistema de antirespingo 
* Números de teclas: 107 
* Serigrafia das teclas: Silk 
* Pressão de acionamento das Teclas: =1.0kgf 
* Conexão: USB 
 
- MOUSE  
 
* Cor Preto 
* Sensor ótico 
* Resolução: 1000 DPI 
* Conexão USB 
* Botões 3 (direito, esquerdo, rolagem) 
 
- CAIXA DE SOM  
 
* Sistema de áudio 2.0 
* Blindagem eletromagnética 
* Conexão áudio P2 3,5mm 
* Alimentação via USB 
* Voltagem: USB 5VDC ±10% 
* Potência 3W 
* Certificações CE, FCC 

13. Unidade 45 
- MONITOR LED Widescreen 
* Tamanho da tela (polegadas): 19,5” 

R$ 646,3333 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

* Contraste: 5.000.000:1DFC 
* Tempo de resposta: 5 msGTG 
* Brilho: 200 cd/m² 
* Resolução máxima: 1366x768 
* Pixel Pitch: 0,3177(H) mm x 0,307(V) mm 
* Suporte de cores: 16,7 M 
* Ângulo de visão: H: 90º / V: 65º 
* Freqüência horizontal: 30 ~ 61 kHz 
* Freqüência vertical: 56 ~ 75 Hz 
* Revestimento da tela: Anti- Glare, Hard Coating (3H) 
* Tipo LED 
* Alimentação: Externa (adaptador) 
* Dimensões (LxAxP) Produto: 463 x 357 x 168 mm 
* Peso (produto): 2,2 kg 
* Cor frontal: Preto 
* Cor da base: Preto 
* Conector de entrada: D-Sub (RGB) 
* Furação para Suporte de Parede: Vesa (75 x 75 mm) 
* Acessórios: Cabo de força, Adaptador AC, Cabo D-sub, Manual do usuário 
* Consumo de energia: 20W (Típico) 
* Garantia: 1 ano. 

14. Unidade 65 

- MOUSE  
 
* Cor Preto 
* Sensor ótico 
* Resolução: 1000 DPI 
* Conexão USB 
* Botões 3 (direito, esquerdo, rolagem) 

R$ 39,00 

15. Unidade 3 

NOBREAK 1400VA + Módulo Bateria 80Ah 
 
Entrada 
* Tensão nominal [V~] 115/127/220 (automático) 
* Variação máxima de tensão para regulação de +6% -10% [V~] 89 a 138 (rede 115/127V~) 181 a 251 (rede 
220V~) 
* Variação máxima de tensão em modo rede [V~] 89 a 140 (rede 115/127V~) 175 a 260 (rede 220V~) 

R$ 3.233,3333 
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* Frequência de rede[1] [Hz] 60 ± 4 
* Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 
Saída 
* Potência máxima [VA] 1400 
* Fator de potência 0,7  
* Tensão nominal [V~] 115 
* Regulação ± 5% (para operação bateria) + 6% - 10% (para operação rede) 
* Frequência 60Hz ± 1% (para operação bateria) 
* Forma de onda do inversor Senoidal pura 
* Número de tomadas 5 tomadas padrão NBR 14136 
Geral 
* Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) 
* Bateria interna 2 baterias 12Vdc/7Ah 
* Bateria externa (opcional) 12Vdc/máximo 80Ah 
* Peso líquido [kg] 12,16 
* Dimensões (A x L x P) [mm] 210 x 135 x 416 
* Comprimento do cabo de força do UPS [mm] 1500 ± 50 
* Comprimento do cabo USB [mm] 1750 ± 50 (tipo A-B) 
* Máxima energia de surto[2] [J] 700 
 
Módulo bateria externa 
* Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 12VDC/80Ah 
* Tipo de Bateria: Estacionária. 
* Número de Bateria(s): Duas. 
* Cabo com conector de engate rápido: Sim. 
* Rodízios deslizantes: Sim. 
* Altura x Largura x Profundidade [mm]: 250 x 189 x 480. 
* Peso bruto [kg]: 28,1. 
* Comprimento do cabo [mm]: 900mm +/- 50mm. 
* Compatível com a linha de nobreaks Net 4+, Net 4+ Expert, Manager III Senoidal NG, e Net Winner Expert. 

16. Unidade 55 

NOBREAK 600VA BIVOLT 
 
Saída 
* Capacidade de Potência de Saída: 300 Watts / 600 VA 
* Potência Máxima Configurável: 300 Watts / 0 VA 

R$ 491,3333 
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* Tensão nominal de saída: 115V 
* Eficiência em carga total: 90.0% 
* Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz 
* Topologia: Lineinteractive 
* Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada 
* Conexões de Saída: (4) NBR 14136 (Bateria de Reserva) 
Entrada 
* Tensão nominal de entrada: 115V, 220V 
* Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz 
* Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136  
* Comprimento do Cabo: 1, 22 metros 
Baterias & Tempo de operação 
* Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento 
* Tempo de recarga típico: 12 hora(s) 
Comunicação & Gerenciamento 
* Painel de controle: Indicação do Status do LED com On-Line : Bateria Ligada 
* Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria 
Físico 
* Dimensões máximas de altura: 192.00 mm 
* Dimensões máximas de largura: 123.00 mm 
* Dimensões máximas de profundidade: 220.00 mm 
* Peso Líquido: 6.00 KG 
* Cor: Preto 
Conformidade 
* Garantia Padrão: 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias 

17. Unidade 7 

- NOTEBOOK 
 
* Processador: Intel® Core i5-6200U 2.3GHz com Turbo Boost 3MB Cache 
* Tela: 15.6” HD LED LCD – Resolução 1366*768 
* Chipset integrado ao processador 
* Memória: 4GB (1x4 GB) DDR3 – 1600MHz – Expansível até 16GB (2 slots no total) 
* Placa gráfica: Intel® HD Graphics 520 
* Áudio: Áudio de alta definição, com dois alto-falantes estéreo 
* Disco Rígido: 1TB HD (5400 RPM) 
* Unidade ótica: Leitor e gravador de DVD/CD 

R$ 3.385,00 
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* Leitor de cartões: Cartão SD 
* Teclado: Português padrão ABNT – Teclado numérico integrado 
* Rede: Wireless padrão – 802.11 ac/a/b/g/n 
* Bluetooth: 4.0 
* Interfaces: 2 conexões USB 2.0 / 1 conexão USB 3.0 / 1 saída HDMI com suporte HDCP / 1 leitor de cartão 
SD / 1 entrada para fonte carregadora de bateria / 1 porta no padrão combo para microfone / fone de ouvido 
* Webcam: com resolução 640x480 
* TouchPad: com função multioque 
* Tipo de bateria: 4 células (3220 mAh) 
* Bateria: até 6,5 horas de uso 
* Dimensão do produto (L x P x A): 381.8 (L) x 258 (P) x 24.6 (A) mm 
* Garantia limitada de 1 ano 
* Conteúdo: 1 notebook / 1 cabo de energia / 1 kit de manuais e termo de garantia / 1 fonte carregadora de 
bateria bivolt no padrão AC 
* Software: Windows 10 – 64 bits 

18. Unidade 8 

- PENTE DE MEMÓRIA DE 8 GB DDR3 
* DDR-3-1333  
* Row Cycle Time (tRCmin) 49.125ns (min.) 
* Row Active Time (tRASmin) 36ns (min.) 
* UL Rating 94 V – 0 
* Operating Temperature 0C to 85C 
* Storage Temperature -55C to +100C 

R$ 603,5167 

19. Unidade 10 

- PENTE DE MEMÓRIA DE 4 GB DDR3 
* DDR-3-1600  
* Row Cycle Time (tRCmin) 48.125ns (min.) 
* Row Active Time (tRASmin) 35ns (min.) 
* UL Rating 94 V – 0 
* Operating Temperature 0C to 85C 
* Storage Temperature -55C to +100C 

R$ 258,6667 

20. Unidade 300 

- Plug RJ-45 CAT.5e 
 
* Padrão RoHSCompliant 
* Altura: 8,0mm 
* Largura: 11,7mm 
* Profundidade: 21,5mm interno 

R$ 2,5833 
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* Profundidade: 22,5mm externo 
* Peso: 0,002kg 
* Tipo: RJ45 
* Diâmetro do condutor: 26 a 22AWG 
* Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de 
níquel 
* Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0 
* Certificação: UL E173971 

21. Unidade 5 

- PROJETOR DE MESA  
 
* Tipo de tela: 1024 × 768 pixels (XGA) 
* Lente: F= 1.58 a 1.72 / Distância focal: 16,9 a 20,28 mm 
* Reprodução de cores brilho:  
-Modo de consumo de energia normal: Emissão de luz branca 3000 lúmens (padrão ISO 21118) Emissão de luz 
colorida 3000 lúmens  
-Modo de consumo de energia ECO: Emissão de luz branca 2100 lúmens (padrão ISO 21118) 
* Relação de contraste: 10.000:1 com o ajuste Íris Automática ativado e o ajuste Consumo de energia 
configurado como Normal 
* Tamanho da imagem: 0,76 a 7,62 metros 
* Distância de projeção: 0,89 a 10,95 metros 
* Métodos de projeção: Frontal, traseira, montada no teto 
* Relação de aspecto ótico: 4:3 
* Relação de Zoom: 1:1.2 
* Sistema de som interno: 5 W monaural 
* Nível de ruído: 37 dB (Modo de consumo de energia normal) 29 dB (Modo de consumo de energia ECO) 
* Ângulo de coração de efeito trapézio: Vertical +/- 30° / Horizontal +/- 30° 
* Compatibilidade da porta USB tipo B: Compatível com USB 2.0 para exibição USB ou uso como mouse 
externo 
* Compatibilidade da porta USB tipo A: Compatível com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB, exibição de 
câmera de documento ou módulo opcional de LAN sem fios 
* Lâmpada Tipo: UHE (Eficiência Ultra-Alta) 
* Consumo de energia: 200W 
* Vida útil da lâmpada:  
-Modo de consumo de energia normal: Até cerca de 5000 horas  
-Modo de consumo de energia ECO: Até cerca de 10000 horas 

R$ 3.840,00 
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* Alimentação: 100 a 240 VCA +/- 10% 
* Portas 
- S-Video 
- RS-232C 
- Audio L/R 
- HDMI 
- VGA (2x) 
- USB Tipo A 
- USB Tipo B 
- RJ45 
*Incluir cabo VGA macho x VGA macho de 20 metros para ligação do projetor a CPU. 

22. Unidade 10 

- Regulador de tensão 500W 115V/115V 
 
* Quantidade de tomadas de saída: 4 
* Estilo de tomada: NBR14136 
* Frequência de entrada: 60 Hz 
* Tipo de Conexão de Entrada: NBR14136 
* Comprimento do Cabo: 0.91metros 
* Número de Cabos de Alimentação: 1 
* Dimensões máximas de altura: 97mm , 9.7cm 
* Dimensões máximas de largura: 150mm , 15.0cm 
* Dimensões máximas de profundidade: 150mm , 15.0cm 
* Peso Líquido: 1.66kg 
* Cor: black 
* Aprovações: INMETRO 14.373:2006 
* Garantia: Padrão 4 anos de reparo ou substituição 

R$ 246,6667 

23. Unidade 15 

- Roteador Gigabit 
 
* 10/100/1000 Ethernet ports: 5 
* CPU: MT7621A 
* CPU Threads count: 4 
* CPU core count: 2 
* CPU nominal frequency: 880 MHz 
* Dimensions: 113x89x28mm 
* License level: 4 

R$ 448,3333 
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* Max Power consumption: 5W 
* Number of USB ports: 1 
* Operating System: RouterOS 
* PCB temperature monitor: Yes 
* PoE in: Yes 
* Power Jack: 1 
* Size of RAM: 256 MB 
* Storage size: 16 MB 
* Storage type: FLASH 
* Supported input voltage: 8 V - 30 V 
* Tested ambient temperature: -30 + 70 C 
* USB Power Reset: Yes 
* USB slot type: USB type A 
* Voltage Monitor: Yes 

24. Unidade 3 

- Sector Antenna AC2x2 Base Station 
 
* Dimensions: 750 x 215 x 94 mm (29.53 x 8.47x 3.70") 
* Weight (mount included): 6 kg (13.23 lbs) 
* Frequency: 5.15 - 5.85 GHz 
* Gain: 22 dBi 
* HPOLBeamwidth: 45° (6 dB) 
* VPOLBeamwidth: 45° (6 dB) 
* Elevation Beamwidth: 4° 
* Electrical Downtilt: 2° 
* Max. VSWR: 1.5:1 
* Wind Survivability: 200 km/h (125 mph) 
* Wind Loading: 347 N @ 200 km/h (78 lbf @ 125 mph) 
* Polarization: Dual Linear 
* Cross-Pol Isolation: 30 dB Min 
* ETSI Specification: EN 302 326 DN2 
* Mounting: Universal Pole Mount, Rocket Mount Bracket, and Weatherproof RF Cables Included 

R$ 2.380,00 

25. Unidade 1 

- SUPORTE PARA PROJETOR 
 
* Distância do teto: 24,8cm-90,5cm (Mín x Máx) 
* Distância da parede: 18,8cm-84,5cm (Mín x Máx) 

R$ 420,00 
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* Carga máxima: Parede 5kg / Teto 10kg 
* Kit de parafusos 
* Engate rápido 
* Possibilita ser instalado no teto ou parede 
* Cor branco 
* Inclinação 15° 
* Articulação 360° 
* Material aço carbono/pintura eletrostática 

26. Unidade 10 

- Switch Gigabit 24 portas 
 
* PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  
* Tecnologia D-Link Green  
* Economia de energia por meio da detecção de comprimento do cabo e pelo status do link  
* Solução Gigabit barata para SOHO/ SMB 
* Projeto silencioso, sem ventoinha  
* Auto MDi/MDi-X crossover para todas as portas  
* Esquema de comutação “store-andforward”  
* Full/half-duplex paravelocidades Ethernet/Fast Ethernet  
* Controle de fluxo IEEE 802.3x  
* Suporta 9.600 Bytes de Jumbo Frames  
* Suporta QoS IEEE 802.1p (4 filas, modo estrito)  
* Suporta Função de Diagnóstico de Cabos  
* Suporta o exclusivo modo EEE+ da D-Link  
* Compatível com RoHS* Instalação plug-and-play 
* Número de portas: 24 portas gigabit 
* Switch fabric: 48Gbps 
* Padrões:  

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (par trançado de cobre)  
* IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (par trançado de cobre)  
* IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (par trançado de cobre)  
* Auto negociação ANSI/IEEE 802.3 NWay 
* Controle de fluxo IEEE 802.3x  
* Suporta QoS IEEE 802.1p (4 filas, modo estrito)  
* iEEE802.3az EEE 

* Protocolo: CSMA/CD 

R$ 891,6667 
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* Taxas de transferência de dados: 
* Ethernet: * 10 Mbps (half duplex) * 20 Mbps (full duplex)  
* Fast Ethernet: * 100 Mbps (half duplex) * 200 Mbps (full duplex)  
* Gigabit Ethernet: * 2000 Mbps (full duplex) 

* Cabos de rede: 
* 10BASE-T:  
*UTP CAT3,4,5/5e (máx. de 100 m)  
* EIA/TIA-586 100-ohm STP (máx. de 100m)  
* 100BASE-TX, 1000BASE-T:  
*UTP CAT 5/5e (máx. de 100m)  
* EIA/TIA-568 100-ohm STP (máx. de 100 m) 

* Media interface Exchange: * Ajuste Auto MDI/MDI-X para todas as portas 
* Indicadores LED:* Por porta: Link/Activity/Speed* Por dispositivo: Power  
* Método de transmissão: *Store-and-forward 
* Tabela de endereços MAC:* 8000 registros por dispositivo 
* Aprendizado de endereços MAC:* Atualização automática  
* Filtragem de pacotes/taxas de envio de pacotes (HALF DUPLEX): 

* Ethernet: 14.880 pps por porta  
*Fast Ethernet: 148.800 pps por porta  
* Gigabit Ethernet: 1.488.000 pps por porta  

* Buffer de RAM:* 512 KB por dispositivo 
* Consumo de energia: Em espera: 6,5 watts / Máximo: 13,5 Watts 
* MTBF: 633.536 horas 
CERTIFICAÇÕES *FCC Classe A / ICES-003 Classe A / CE Classe A / C-TICK Classe A /VCCI Classe A 
/cUL/ CB 

27. Unidade 65 

- TECLADO  
 
* Cor Preto 
* Teclado padrão ABNT2 
* Teclas de alta qualidade 
* Estrutura desenvolvida com sistema de antirespingo 
* Números de teclas: 107 
* Serigrafia das teclas: Silk 
* Pressão de acionamento das Teclas: =1.0kgf 
* Conexão: USB 

R$ 32,00 
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3 - JUSTIFICATIVA  
 
3.1 – Justifica a presente aquisição para manutenção e suporte para as máquinas e equipamentos de TI e melhoria da configuração dos servidores de rede da 
prefeitura, visando melhorar a estrutura de hardware e software de TI. 
 
4 – FISCALIZAÇÃO 
 
4.1 – A fiscalização e o recebimento definitivo do objeto deste Pregão serão feitos pelas Secretarias Solicitantes.  
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ANEXO II 

MODELO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

(com firma reconhecida) 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de São José da Barra 

 

Ref.: Credenciamento/Procuração. 

 

 

A signatária................., com inscrição no CNPJ sob o nº...................., estabelecida à ....................., telefone 

.............., neste ato representada pelo Sr. ......................., nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. 

................., RG nº.................., CPF nº................., com domicílio .................., para o fim especial de 

representá-la junto à Prefeitura do Município de São José da Barra/MG, no Processo Licitatório nº. 015/2018 

– Pregão nº. 007/2018, com poderes para apresentar Envelopes Proposta e Documentos de Habilitação, 

formular ofertas e lances de preços na sessão pública, interpor recursos, apresentar impugnações a 

recursos, assinar Atas de Registro de Preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame. 

 

Local e Data: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

................................................ 

Nome e assinatura da Licitante 

 

 

OBS.: Este documento deve vir à parte, FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de São José da Barra 

 

A signatária ...................., CNPJ ......................... , por seu representante legal, declara estar de acordo com 

todos os termos do Processo Licitatório nº. 015/2018 – Pregão nº. 007/2018 e de todos os seus anexos, todos 

de seu integral conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e não incorre em 

nenhuma condição impeditiva de participação na licitação. 

 

Local e Data 

 
 

................................................ 
Nome e assinatura da Licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Este documento deve vir à parte, FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

 
 
 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº. _________________, 

Inscrição Estadual _________________________, com sede à _______________________ (constar 

endereço completo), telefone: ______________ e fax _______________, por seu representante legal o Sr. 

(a) _______________________________, portador da cédula de identidade nº ________________ e do CPF 

nº _________________, com domicílio à _________________________, DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  )   

 
 
Local e data: ............................................................................ 
 
 
 
Representante legal: ................................................................. 
 
 
 
Obs.: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

PREGÃO Nº. 007/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2018 

 

- Razão Social do Licitante:________________________________________________________________ 

- CNPJ:________________________________________________________________________________ 

- Endereço completo:_____________________________________________________________________ 

- Telefone/Fax/E-mail:____________________________________________________________________ 

- Processo Licitatório nº. 015/2018 – Pregão nº. 007/2018 – Registro de Preço 

- Objeto: Registro de Preço visando à eventual aquisição de materiais, equipamentos e suprimentos de 

informática para manutenção e suporte das máquinas e equipamentos de Tecnologia da Informação e 

melhoria da configuração dos servidores de rede da Prefeitura Municipal de São José da Barra. 

 

Item Unidade Quantidade Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Valor total 

*** *** *** *****  **** **** 

*** *** *** *****  **** **** 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$): 

 
 

 Validade da Proposta: ___________________. 
 Informamos que o Sr. (a) (nome completo, inscrição da cédula de identidade e CPF) está apto a 
assinar a Ata de Registro de Preço. 
 A Ata de Registro de Preço e as Ordens de Fornecimento deverão ser endereçadas no seguinte 
endereço: (endereço completo, telefone/fax e e-mail). 
 
- Declaramos sob as penalidades da lei, e para fins de participação no Pregão nº. 007/2018 que: 
 
 Nos preços propostos estão inclusas as despesas de encargos fiscais e comerciais e todos os 
encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos serviços, tributos 
incidentes, despesas de transporte e demais custos necessários ao perfeito cumprimento da obrigação objeto 
da licitação em referência. 
 Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, 
bem como às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. 
 
Local e data:..................................................................................... 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
Nome Completo e Assinatura do responsável 
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ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO Nº. 007/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2018 

 
Aos ...... dias do mês de ....... do ano de 2018, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.616.458/0001-32, com sede administrativa na 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, nº. 272, Centro, na cidade de São José da Barra - MG, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, senhor Paulo Sérgio Leandro de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF 950.474.096-00 e do RG M-7.510.571 SSP/MG, nos termos da Lei nº. 10.520/2002 e 
subsidiariamente na lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, bem como nos Decretos Municipais nº. 
391/2006 e 392/2006 e demais normas aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no 
Processo Licitatório nº. 015/2018, modalidade Pregão Presencial nº. 007/2018 – Registro de Preços, por 
deliberação da Pregoeira do Município, conforme Ata da sessão pública do dia ........ e homologada em 
.........., no referido processo, RESOLVE firmar a presente Ata de Registro de Preço, cujo objeto é a 
“Eventual aquisição de materiais, equipamentos e suprimentos de informática para manutenção e 
suporte das máquinas e equipamentos de Tecnologia da Informação e melhoria da configuração dos 
servidores de rede da Prefeitura Municipal de São José da Barra”, oferecido pela empresa ........., 
inscrita no CNPJ sob o nº ..........., com sede ............, CEP ........., Município de .........., telefone: ..........., e-
mail: ........................neste ato representada pelo senhor ................, portador da cédula de identidade nº ......... 
e inscrito no C.P.F. nº .........., de cuja proposta foi vencedora no certame acima referido observadas as 
condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Parágrafo único - Constitui objeto do presente instrumento, o “Eventual aquisição de materiais, 
equipamentos e suprimentos de informática para manutenção e suporte das máquinas e equipamentos 
de Tecnologia da Informação e melhoria da configuração dos servidores de rede da Prefeitura 
Municipal de São José da Barra”.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
2.1 – A Ata de Registro de Preço terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura. 
 
2.2 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo nº. 78 da Lei de Licitações, a presente Ata de 
Registro de Preço será cancelada, garantido à detentora, o contraditório e ampla defesa. 
 
2.3 – A Ata de Registro de Preço poderá ser alterada, com as devidas justificativas, conforme Artigo nº. 65 
da Lei 8.666/93. 
 
3 - DA ENTREGA DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
3.1 – A detentora será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de 
Registro de Preço. 
 
3.2 – O objeto desta Ata de Registro de Preço deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de São José da 
Barra, endereço: Travessa Ari Brasileiro de Castro, nº. 272, Centro, São José da Barra/MG, das 08h00min às 
11h30min – 12h30min às 15h00min, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão da Ordem 
de Fornecimento, conforme as condições estipuladas na Ordem de Fornecimento, não sendo aceitas 
entregas fora deste horário.  
 
3.3 - Somente após a emissão da Ordem de Fornecimento, é que a detentora deverá iniciar o cumprimento 
das obrigações que tiver assumido com o Município de São José da Barra. 
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3.4 - Ficará a cargo da detentora o transporte, carregamento e descarregamento dos produtos solicitados no 
local designado. 
 
3.5 – O objeto desta Ata de Registro de Preço não será recebido se estiver em desacordo com as condições 
estipuladas neste instrumento e seus anexos, ou na Ordem de Fornecimento. 
 
3.6 - Não serão aceitos materiais com vícios ou defeitos. 
 
3.7 - A detentora deverá entregar os produtos devidamente embalados e em perfeito estado de funcionamento 
juntamente com seus manuais. 
 
3.8 - A detentora deverá prestar, obrigatória e imediatamente, esclarecimentos às solicitações requeridas pelo 
gerenciador, documentando-as. 
 
3.9 – A detentora deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital a que se 
refere. 
 
3.10 – Nos termos do Artigo 15, § 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, durante o 
prazo de validade deste processo licitatório, o Município de São José da Barra não será obrigado a 
adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os produtos objeto deste instrumento, podendo utilizar, 
para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 
qualquer espécie à detentora. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1 - O Município de São José da Barra reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o recebimento 
do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou exclusivo 
critério de avaliação.  
 
4.2 - A avaliação será realizada por servidor do Município de São José da Barra ou a quem designar que por 
seus conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca da aceitação do 
objeto.  
 
4.3 - Na eventualidade do Município de São José da Barra recusar-se a receber o objeto por estar ele em 
desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto com despesas de 
encargos fiscais e comerciais e todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento do objeto, tributos incidentes e demais custos.  
 
4.4 - Fica reservado ao Município o direito de vetar, a qualquer momento, o fornecimento do objeto em 
desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou exclusivo critério de 
avaliação. 
 
CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
5.1 - O objeto desta Ata de Registro de Preço será recebido por servidores do Município de São José da 
Barra, que verificarão se os produtos estão em conformidade com as especificações. 
 
5.1.1 - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto com as 
especificações exigidas podendo ser dispensada nos casos previstos no Artigo 74 da Lei 8.666/93. 
 
5.1.2 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas, e consequente 
aceitação, o que se dará após cinco dias do recebimento provisório.  
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CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO 
 
6.1 - O Município de São José da Barra poderá dispensar o termo de contrato, nos termos do artigo 62, § 4º 
da Lei 8.666/93, e optar por substituí-lo por outros instrumentos equivalentes, nos casos de compra com 
entrega imediata conforme quantidade constante da Ordem de Serviço, dos quais não resultem obrigações 
futuras. 
 
6.2 – Os contratos de fornecimentos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados 
com as Ordens de Serviço pela detentora, bem como pela emissão da Nota de Empenho pelo Município de 
São José da Barra. 
 
6.3 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
7.1 - O Município de São José da Barra acompanhará e fiscalizará toda a entrega do objeto deste Edital, 
através de profissionais competentes, que poderão, constatando a inobservância quanto às especificações 
deste: 
 
7.1.1 - Devolver os produtos; 
7.1.2 - Mandar suspender a entrega dos produtos; 
7.1.3 - Mandar substituir os produtos com vícios ou defeitos; 
7.1.4 - Rescindir a Ata de Registro de Preços; 
7.1.5 - Suspender o pagamento. 
 
7.2 - O objeto deste Edital, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição desde que 
comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor, bem como alterações que comprometam a 
integridade dos produtos. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 
 
8.1 – Os preços unitários e totais de cada item objeto desta Ata de Registro de Preço são os que constam do 
Anexo I que faz parte integrante desta, sendo que o valor total certo e ajustado para o fornecimento do objeto 
é de R$....... (......), a ser pago em conformidade com o Pregão nº. 007/2018 e cláusula seguinte desta Ata de 
Registro de Preço. 
 
8.2 - Os preços ofertados poderão sofrer correções para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial daa 
Ata de Registro de Preço, na hipótese de sobrevirem fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, 
devendo a detentorarequerer a correção à Administração, por intermédio do Setor de Licitações, fazendo 
provas, depois de transcorrido o prazo de validade da proposta.  
 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
 
9.1 - Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do país, de acordo com a quantidade de produtos 
entregues, através de depósito em conta corrente da detentora, a cargo do município até 30 (trinta) dias 
contados da data de entrega, desde que apresentado a respectiva nota fiscal. 
 
9.2 – A detentora deverá informar junto à Nota Fiscal, o banco, a agência e a conta corrente em seu nome, 
para efetuar o depósito do pagamento.  
 
9.3 – Nenhum pagamento será efetuado à detentora, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
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9.4 - Nenhum pagamento de acréscimo no preço dos produtos será autorizado sem o devido aditamento 
contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES/OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
 
10.1 - A detentora será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução desta Ata de Registro de Preço.  
 
10.2 - A detentora será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem 
como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
 
10.3 - A detentora reconhece ao Município de São José da Barra o direito de, a critério deste, descontar dos 
pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas nesta Ata de Registro de 
Preço.   
 
10.4 - A detentora não poderá sem anuência do Município de São José da Barra, modificar quaisquer 
especificações desta Ata de Registro de Preço.  
  
10.5 - A detentora é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de São José 
da Barra, do fornecimento, em qualquer momento, devendo prestar as informações e esclarecimentos 
solicitados.  
 
10.6 - A detentora é obrigada a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a entrega do objeto no todo ou em parte. 
 
10.7 - A detentora é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta Ata de 
Registro de Preço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
10.8 - A detentora deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como 
diligenciar para que os produtos estejam em perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios.  
 
10.9 - A detentora será responsável pelo transporte dos produtos devidamente acondicionados até o local 
definido para entrega e, em caso de substituição ou devolução, todas as despesas inerentes correrão por conta 
do mesmo. 
 
10.10 - A detentora deverá manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital a que se refere. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA 
 
11.1 – A detentora deverá dar garantia dos produtos fornecidos contra quaisquer defeitos de fabricação pelo 
prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, devendo substituir, por 
sua conta e nos prazos fixados pelo órgão gerenciador, os produtos que forem recusados por defeitos ou 
apresentar avarias que comprometam o seu uso. 
 
11.2 – A carta de garantia de cada produto fornecido deverá ser entregue juntamente com o mesmo no ato de 
sua entrega. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR 
 
12.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a detentora possa executar objeto adjudicado dentro 
das especificações. 
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12.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
12.3 - Designar um servidor para acompanhar a execução dos serviços, nos termos do art. 67, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
12.4 - Notificar, por escrito, à detentora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento do 
objeto, fixando prazo para sua correção. 
 
12.5 - Fiscalizar livremente o fornecimento, não eximindo a detentora de total responsabilidade quanto ao 
fornecimento dos mesmos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES. 
 
13.1 - A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preço enseja a sua rescisão nos termos do artigo 
78, com as conseqüências contratuais previstas no artigo 80 ambos da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 
10520/02, e as previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções: 
 
13.1.1 – Advertência. 
 
13.1.2 - Multa: 
 
13.1.2.1 - O atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preço sujeitará a detentora ao pagamento 
de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total homologado por dia de atraso.  
 
13.1.2.2 - Na hipótese da detentora inadimplir total ou parcialmente a Ata de Registro de Preço oriunda do 
processo licitatório referido, a Administração poderá garantida prévia defesa, aplicar multa de 5% (cinco por 
cento), do valor total homologado, atualizado. 
 
13.1.2.3 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos 
devidos àdetentora, o valor da multa prevista nesta Ata de Registro de Preço.  
 
13.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 05 (cinco) anos. 
 
13.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição, além do encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 da Lei de Licitações, salvo a superveniência 
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
14.1 - É vedada a subcontratação do objeto desta Ata de Registro de Preço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUB-ROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
15.1 - Será expressamente vedada à sub-rogação da detentora, salvo o disposto na cláusula seguinte desta 
Ata de Registro de Preço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES 
 
16.1 – A Ata de Registro de Preço vincula as partes que dela participam e seus sucessores a qualquer título. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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17.1 - Os recursos necessários à execução da Ata de Registro de Preço decorrerão de dotações próprias 
consignadas para o exercício financeiro de 2018. Nos exercícios subseqüentes, durante a vigência da Ata de 
Registro de Preço, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados à mesma dotação. 
 
Descrição da Dotação Orçamentária 

 
01.05.01.04.123.0405.2001.33.90.30.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor de 
Contabilidade – Atividades de Contabilidade - Material de Consumo. (Ficha 04). 
 
01.05.03.04.123.0407.2003.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor de 
Arrecadação e Tributos – Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização – Material de Consumo. 
(Ficha 15). 
 
01.05.04.04.123.0406.2004.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor de 
Tesouraria – Atividades de Tesouraria – Material de Consumo. (Ficha 22). 
 
01.05.09.02.122.0401.2005.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Atividades da Assessoria Jurídica - Material de Consumo. (Ficha 30). 
 
01.05.09.04.122.0402.2009.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Atividades da Administração Geral – Material de Consumo. (Ficha 52). 
 
01.05.09.04.122.0402.2009.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor 
Administrativo da Administração – Atividades da Administração Geral – Equipamentos e Material 
Permanente. (Ficha 58). 
 
01.06.01.10.122.0402.6001.33.90.30.00 – Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde – Material de Consumo. 
(Ficha 90). 
   
01.06.01.10.301.1001.2016.33.90.30.00 – Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Atenção Básica – Material de Consumo. (Ficha 97). 
 
01.06.01.10.301.1001.2016.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Atenção Básica – Equipamentos e Material Permanente. (Ficha 
100). 
 
01.06.01.10.302.1001.2018.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Média e Alta Complexidade – Material de Consumo. (Ficha 110). 
 
01.06.01.10.302.1001.2018.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Média e Alta Complexidade - Equipamentos e Material 
Permanente. (Ficha 115). 
 
01.06.01.10.302.1001.4021.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Manutenção das Atividades da Farmácia Básica – Material de Consumo. (Ficha 
119). 
 
01.06.01.10.302.1001.4021.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Manutenção das Atividades da Farmácia Básica – Equipamentos e Material 
Permanente. (Ficha 124). 
 
01.06.03.10.301.1001.2020.33.90.30.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor de 
Vigilância em Saúde – Atividades da Vigilância em Saúde – Material de Consumo. (Ficha 134). 
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01.06.03.10.301.1001.2020.44.90.52.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor de 
Vigilância em Saúde – Atividades da Vigilância em Saúde – Equipamentos e Material Permanente. (Ficha 
137). 

 
01.07.01.08.244.0801.2022.33.90.30.00 – Secretaria de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência 
Social – Atividades da Assistência Social – Material de Consumo. (Ficha 159). 
 
01.07.01.08.244.0801.2022.44.90.52.00 - Secretaria de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência 
Social – Atividades da Assistência Social – Equipamentos e Material Permanente. (Ficha 162). 
 
01.08.01.12.361.1202.2024.33.90.30.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Ensino Fundamental – Material de Consumo. (Ficha 175). 
 
01.08.01.12.361.1202.2024.44.90.52.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Ensino Fundamental – Equipamentos e Material Permanente. 
(Ficha 179). 
 
01.08.01.12.361.1202.6002.33.90.30.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação – Material de 
Consumo. (Ficha 192). 
 
01.08.01.12.365.1201.2029.33.90.30.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Pré-Escolar – Material de Consumo. (Ficha 212). 
 
01.08.01.12.365.1201.2029.44.90.52.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Pré-Escolar – Equipamentos e Material Permanente. (Ficha 
216). 
 
01.09.02.15.452.1501.2037.33.90.30.00 – Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente – Setor de 
Obras – Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente – Material de Consumo. (Ficha 
292). 
 
01.09.02.15.452.1501.2037.44.90.52.00 - Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente – Setor de Obras 
– Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente – Equipamentos e Material Permanente. 
(Ficha 297).  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
18.1 – Esta Ata de Registro de Preço reger-se-á de acordo com a Lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na 
Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, PREGÃO Nº. 007/2018 e demais disposições legais aplicáveis à 
espécie. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO VALOR 
 
19.1 - As partes dão a presente Ata de Registro de Preço o valor total de R$____ (___) para fins e efeitos de 
direitos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
20.1 – A presente Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada, de pleno direito: 
 
20.1.1 – Pela Administração, quando: 
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20.1.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes deste instrumento. 
20.1.1.2 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preço. 
20.1.1.3 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
20.1.1.4 – A comunicação do cancelamento da Ata de Registro de Preço, nos casos previstos neste item, será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
Processo Administrativo da presente Ata de Registro de Preço. 
20.1.1.5 – Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Artigo 78, incisos XIII e 
XIV da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
21.1 - Fica eleito o foro da comarca de Alpinópolis/MG para dirimir quaisquer dúvidas com relação a esta 
Ata de Registro de Preço, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 
 
22.1 - Os casos omissos serão dirimidos de acordo com a lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente a lei 
8.666/93 e demais disposições aplicáveis à espécie. 
 
22.2 - E, por estarem assim justos e contratados, mandaram redigir a presente Ata de Registro de Preço em 03 
(três) vias de igual teor e forma, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por ambas as partes 
devidamente nomeadas e qualificadas.   
 

 
São José da Barra (MG),.....................de .................... de 2018. 

 
 
 
 
_______________________________________ 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Paulo Sérgio Leandro de Oliveira 
Prefeito Municipal – Gerenciador 

_____________________________________ 
DETENTORA 

Representante – Detentora
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