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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

 
 

1. PREÂMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, neste ato representado por seu PREGOEIRO, designada pela Portaria n.º 
011/2020 de 06/01/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM,  ÀS 07:30 HORAS DO DIA 15 DE JULHO 2020. 

1.2.Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até 
ÀS 07:30 HORAS DO DIA 15 DE JULHO 2020. 

1.3. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, o 
que rege a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 9.412/2018, Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 15/2009 e subsidiariamente a Lei 
8.666/1993 e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e objeto licitado. 

1.4. Os interessados poderão ler ou obter a integra do Edital e seus anexos 
na Prefeitura Municipal de Juscimeira no endereço acima, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, nos dias úteis a partir desta data.  
 

2. DO OBJETO 
2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto o REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE 
MUNICIPIO”, conforme condições e especificações minimas constantes neste edital e 
seus anexos.  
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste Pregão às empresas interessadas, que 

atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, que tenham ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado. 

3.2. Sob pena de desclassificação, os licitantes deverão apresentar a 
documentação através de cópia autenticada em cartório competente, cópia autenticada 
por funcionário designado pela Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA ou acompanhado 
pelo original para conferencia pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 

3.2.1. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados 
em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos 
as verificações de sua autenticidade através de consulta realizada na internet pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
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3.3. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos 
termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na declaração anexo 
deste Edital. 

3.4. O representante de uma empresa não poderá representar outra 
empresa participante deste processo licitatório; 

3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de: 
3.5.1. Empresas que estejam em recuperação extrajudicial ou judicial, em 
processo de falência, dissolução ou liquidação; 
3.5.1.1. No caso de empresas que estejam em recuperação judicial, será 
possível a participação das mesmas, desde que apresentem certidão emitida 
pela instância judicial competente, certificando de que a empresa licitante 
está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento 
licitatório nos Termos da Lei nº 8.666/93. 
3.6. Empresa que por quaisquer motivos tenham sido declaradas inidôneas 

ou punidas com suspensão, por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, 
nas esferas: Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na 
imprensa oficial ou registrado no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

3.7. Empresa que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras 
coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda, quaisquer que seja sua forma de 
constituição; 

3.8. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93; 
3.9. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação 

de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o 
disposto no parágrafo 3º do Art. 41, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

3.10. As licitantes deverão ter pleno conhecimento deste Edital e de seus 
anexos, das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo 
invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 
proposta, não sendo aceitas reivindicações posteriores fundamentadas em quaisquer 
destes fatos ou alegações. 

 
4 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1. Até 03 (três) dias, antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências e/ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão; 

4.2. Não serão reconhecidos os pedidos de esclarecimentos, providências 
e/ou impugnações, interpostas após o decurso do prazo legal; 

4.3. No caso de impugnações ao Edital, o licitante poderá encaminhar as 
mesmas das seguintes formas: 

4.3.1. Por meio eletrônico, através do e-mail licitacao@juscimeira.mt.gov.br , 
(como arquivo anexo, scaneado e contendo assinatura em todas as vias).  
4.3.1.1. Porém, neste caso, as originais deverão ser protocoladas na 
Prefeitura Municipal de Juscimeira, Setor de Licitações no endereço: 
Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, 210 – Bairro Cajus – Juscimeira/MT, 
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no prazo máximo de 03 (três) dias antecedentes a data fixada para 
recebimento das propostas, sob pena de ser considerada intempestiva. 
4.3.2. Por meio físico, na Prefeitura Municipal de Juscimeira, Setor de 
Licitações no endereço: Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – 
Bairro Cajus – Juscimeira/MT. 
4.3.3 Caberá ao pregoeiro decidir (após análise da área técnica, conforme o 
caso) sobre a impugnação interposta no prazo de vinte e quatro (24) horas; 
4.4. Se procedente e acolhida à impugnação do Edital, seus vícios serão 

sanados e caso necessário, nova data será designada pela Administração, para a 
realização do certame; 

4.5. No caso de esclarecimentos ao Edital, poderão ser encaminhados por 
escrito diretamente ao pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Juscimeira, Setor de 
Licitações no endereço: Avenida Joaquim Miguel dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – 
Juscimeira/MT, ou ainda, por e-mail licitacao@juscimeira.mt.gov.br;  

4.6. Os esclarecimentos serão respondidos através dos mesmos meios, e, 
se as respostas “esclarecimentos” alterarem ou modificarem substancialmente o Edital, 
será feito o respectivo Adendo com posterior publicação. 

4.7. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de 
ordem estritamente informal; 

4.8. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, 
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 
poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida na 
Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93; 

4.9. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em 
pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 
da Lei 8666/93. 
 

5. DO CREDENCIAMENTO 
5.1. No inicio da sessão os licitantes deverão indicar um representante para 

ser credenciado pelo Pregoeiro e apresentar a seguinte documentação: 
5.1.1. Fazendo-se representar a empresa licitante pelo seu sócio-
gerente, diretor ou proprietário, deverá apresentar a seguinte 
documentação: 
 
a) Cópia Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Carta de Credenciamento, Conforme Anexo Edital; 
c) Cópia Documento de Identificação (RG); 
d) Requerimento de Empresário, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 
Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de 
documentos e eleição e de seus administradores; 
e)   Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 
habilitação, na forma do       Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93 nos termos do 
anexo deste Edital; 
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f)   CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da tal 
condição na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, no caso de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 
f.1) A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante 
que queira beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei 
Complementar nº. 123/2006, acarretará a preclusão automática desse direito 
nas demais fases do processo licitatório, não podendo ser invocado 
posteriormente. 

 
5.1.2. Fazendo-se representar a empresa licitante por procurador, 
deverá apresentar a seguinte documentação: 

 
a) Cópia Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Carta de Credenciamento, Conforme Anexo Edital; 
c) Cópia Documento de Identificação do Procurador (RG);  
d) Outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com 
firma reconhecida em Cartório, com menção expressa de que lhe confere 
amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para 
recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, 
bem como demais atos pertinentes ao certame, nos termos do anexo deste 
Edital; 
e) Requerimento de Empresário, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 
Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comercial, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos da eleição de seus administradores; 
f) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 
habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, nos termos do anexo 
deste Edital; 
g) CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da tal 
condição na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, no caso de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
g.1) A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante 
que queira beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei 
Complementar nº. 123/2006, acarretará a preclusão automática desse direito 
nas demais fases do processo licitatório, não podendo ser invocado 
posteriormente. 

 
5.2. Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados através de 

cópia autenticada em cartório competente, cópia autenticada por funcionário designado 
pela Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA ou acompanhado pelo original para 
conferencia pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 
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5.3. Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da 
empresa devidamente credenciado, ainda que esteja munido de instrumento 
procuratório com poderes específicos, salvo por caso fortuito ou força maior; 

5.4. Os documentos exigidos nos itens 5.1.1. e 5.1.2. que credenciam o 
representante deverão ser entregues ao Pregoeiro FORA DOS ENVELOPES. 

 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTO DE 
HABILITAÇÃO 

 
6.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação que a instruírem 

deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes (1 
e 2), devidamente fechados e rubricados no fecho, com as seguintes identificações 
externas: 

 
 
ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 
EDITAL DO PREGÃO Nº 005/2020 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ Nº 

 
ENVELOPE Nº 02: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 
EDITAL DO PREGÃO Nº 005/2020 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ Nº 

 
7. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 01 

7.1. No envelope de nº 01 “proposta de preço” deverá conter: 
a) CARTA PROPOSTA impressa preferencialmente em papel timbrado do 
licitante, devidamente datada, assinada e rubricadas em todas as folhas pelo 
representante legal, nos termos do anexo deste Edital; 
a1) Deverá conter nome de fantasia e razão social do proponente, endereço 
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) e dados bancários se 
houver; 
a2) Validade da Proposta – As propostas deverão permanecer válidas e em 
condições de aceite por um período de 60 (sessenta) dias corridos contados 
da data de sua entrega. 
a3) Prazo e forma de entrega –  A entrega do bem ficará condicionado de 
acordo com o pedido efetuado pelas secretarias desta prefeitura, e mediante 
apresentação da requisição devidamente assinada. 
b) PROPOSTA DE PREÇOS impressa preferencialmente em papel timbrado 
do licitante, devidamente datada, assinada e rubricadas em todas as folhas 
pelo representante legal, nos termos do anexo deste Edital; 
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7.2. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão 
considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão 
considerados estes últimos.  

7.3. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), 
inexeqüíveis ou excessivos, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores ao 
praticado pelo mercado, tendo como referência os valores contidos no termo de 
referencia; 

7.4. No preço unitário proposto deverão estar incluídas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução do objeto deste Edital, tais como: salários, seguros, 
impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, transportes e todos os demais custos 
necessários ao perfeito cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, 
constituindo assim, a única remuneração pelos fornecimentos; 

7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 
do presente Edital e seus anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades, ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

7.6. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

7.6.1. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar 
preço inexeqüível ou cotação incorreta. 
7.7. Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
7.8. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na 

própria sessão, para a análise prévia que se fizer necessária. 
7.9. As propostas deverão ser elaboradas observando-se todas as 

informações, critérios e instruções descritas neste Edital e seus anexos; 
 

8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02  
8.1. Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão 

pública, inseridos no envelope nº 02, são os seguintes: 
 

8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
b) cópia do documento de identificação dos responsáveis legais da empresa; 
c) cópia ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
d) cópia do registro comercial ou requerimento de empresário, no caso de 
empresa individual; 
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

 
8.1.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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a) Declaração da licitante, sob penas do Art. 299 do código Penal, de que 
terá disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados 
para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas, nos termos do 
anexo deste edital. 
b) Alvará De Localização e Funcionamento, emitido pelo Poder Executivo 
Municipal, sede da empresa; 
 
8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 
b) Certidão da Junta Comercial onde a empresa tem seu domicilio legal, 
comprovando o seu Capital Social ou Patrimônio Liquido. 

 
8.1.4. DA REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de Regularidade Com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Tributos Federais e à Divida Ativa da União); 
b) Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 
d) Prova de Regularidade Com a Fazenda Municipal, expedida pela 
prefeitura do respectivo domicílio tributário; 
e) Prova de Regularidade Com a Fazenda Estadual, relativo ao domicilio ou 
sede do licitante; 
f) Prova de Regularidade Relativo a Justiça do Trabalho – ( CNDT ); 

 
g) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos 
termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição, esta deverá ser 
mencionada, como ressalva, na declaração, nos termos do anexo deste 
Edital. 
g1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 
g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de até 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 
g3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
acima, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
penalidades legalmente estabelecidas no art. 81 da Lei n 8.666, de 
21/06/1993 bem como que no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
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de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços ou revogar 
a licitação. 

 
8.1.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
C.F. E ART. 27 INCISO V DA LEI 8.666/93. 
a) Declaração de cumprimento do disposto do art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V, do art. artigo 27, bem 
como atende os preceitos constantes no inciso III, do artigo 9°, todos da Lei 
nº 8.666/93, nos termos do anexo deste Edital; 

  
8.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
8.2.1. Os documentos para a participação neste Pregão, deverão ser 
entregues preferencialmente numerados e em seqüência, em conformidade 
com o “item 8. HABILITAÇÃO”, a fim de permitir celeridade na conferência e 
exame correspondentes. 
8.2.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar em nome da licitante, salientando que: 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz; ou; 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
8.2.3. Os documentos apresentados no envelope de habilitação, sem 
disposição expressa do órgão expedidor, quanto a sua validade, terão o 
prazo de vencimento de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua 
emissão.  
8.2.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos, 
salvo os casos previstos na LC 123/2006; 

 
9. DA SESSÃO DO PREGÃO 

9.1. Na sessão do Pregão serão realizados os seguintes procedimentos: 
 

9.1.1. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
9.1.1.1. Será feita identificação e credenciamento de 1 (um) representante 
por licitante participante, em conformidade com o estabelecido no item 5 
deste Edital; 

 
9.1.2. Será feito o recolhimento dos envelopes de nº 01 PROPOSTA DE 
PREÇOS e de nº 02 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os quais serão 
rubricados em seus fechos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes 
presentes; 
9.1.3. Recolhido os envelopes, será procedida a abertura da sessão pelo 
Pregoeiro; 
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9.1.4. Aberta a sessão, não mais serão admitidos novos proponentes sendo 
que em seguida, proceder-se-á a abertura dos envelopes de nº 01 
PROPOSTA DE PREÇOS. 

 
9.2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.2.1. Será considerada vencedora a empresa que oferecer o MENOR 
PREÇO POR ITEM, conforme abaixo: 
a) Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, 
até a proclamação do vencedor; 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 
(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos; 
c) Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais 
pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes; 
d) O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de 
forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valores; 
d.1) Primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da 
proposta escrita de menor preço, os demais lances deverão cobrir o lance de 
menor valor; 
d.2) A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas 
por parte dos licitantes; 
d.3) O Pregoeiro a seu critério, poderá fixar prazos para os lances, se assim 
fizer necessário para a continuidade e bom funcionamento da sessão de 
Pregão; 
d.4) Não será permitido dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em 1º (primeiro) lugar, exceto em caso 
de renegociação; 
d.5) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
ordenação das propostas; 
d.6) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
contratação; 
e) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 
f) Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições habilita tórias; 
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g) Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a 
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da 
lei nº 9.317/96 e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
correrão os procedimentos consubstanciados nos arts. 44 e 45 da 
referida LC, elencados da seguinte forma: 
g.1) encerrada a etapa de lance será assegurado, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada; 
g.2) Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma:  
I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do subitem (g.1), na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III - No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 
(g.1), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar a melhor oferta;  
III.a) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem (g.1), 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame; 
III.b) O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte; 
III.c) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
será convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
h) Constando o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do presente certame; 
i) Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilita tórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a 
sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto deste certame; 
j) Nas situações previstas nos itens “d.6”, “e” e “h”, o Pregoeiro negociará 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 
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k) Vistos e rubrica pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes das empresas participantes, em todas as propostas de 
preços e nos documentos de habilitação do vencedor; 
l) Manifestação, devidamente motivada, dos demais licitantes se houver a 
intenção de recorrer; 
m) Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeiro, pela equipe 
de apoio e pelos representantes das empresas participantes. 
9.2.3. Os envelopes que constarem os “Documentos de Habilitação” das 
empresas remanescentes serão devolvidos somente após ser declarado o 
vencedor do certame, salvo se houver manifestação de interesse em 
recorrer; 
9.2.4. Uma vez homologada a licitação pela autoridade superior deverá ser 
procedida à convocação do licitante vencedor, para assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo de 03 (três) dias úteis; 
9.2.5. No caso da sessão do Pregão, em situação excepcional vir a ser 
suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes 
devidamente rubricados no fecho, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo 
exibidos ainda lacrados e com as rubricas dos participantes na sessão 
marcada para o prosseguimento dos trabalhos; 
9.2.6. Verificando-se no curso da análise o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e anexos, a proposta será desclassificada; 
9.2.7. Se o licitante vencedor recusar-se a executar o objeto licitado ou 
descumprir os ditames deste edital, os demais licitantes serão chamados na 
ordem de classificação para fazê-lo, sujeitando-se o desistente às sanções 
estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93; 
9.2.8. Quando todos os itens forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, pelas causas previstas no Artigo 48 da Lei nº 8.666/93, a 
Administração poderá fixar aos Licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas. 

 
10 – DOS RECURSOS 

 
10.1. Qualquer licitante poderá manifestar intenção de recorrer contra as 

decisões do Pregoeiro proferidas no decorrer da sessão, devendo seguir o seguinte 
procedimento: 

10.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da 
sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, as quais deverão 
ser formalizadas e protocoladas no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as contra-razões, 
em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
a) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao 
vencedor; 
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b) Encerrado os prazos para apresentação de razões e contra-razões, o 
Pregoeiro terá 03 (três) dias úteis para julgamento; 
c) O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
d) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 
e) Decidido os recursos e constatado a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará 
o procedimento licitatório para determinar contratação; 
f) As razões e contra-razões recursais deverão ser protocoladas das 08:00 
às 12:00 horas NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUSCIMEIRA – MT – AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 
210 – BAIRRO CAJUS – JUSCIMEIRA – MT. 
10.2. A alegação de preço inexeqüível por parte de um dos licitantes com 

relação à proposta de preços de outro licitante deverá ser devidamente comprovada 
sob pena de não conhecimento do recurso interposto; 

10.3. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter 
meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a 
autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a 
pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 
 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
11.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo Pregoeiro, 

ficará sujeita à homologação do Prefeito Municipal de Juscimeira/MT. 
11.1.1 Caso haja recursos, a adjudicação será feita pelo Prefeito Municipal. 
11.2. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a 

apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da sessão de audiência pública do Pregão; 
 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
12.1. Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a 

Prefeitura Municipal de Juscimeira convocará a licitante vencedora para, no prazo de 
03 (três) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do 
direito ao Registro. 

12.2. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implica na 
obrigatoriedade da aquisição da totalidade dos itens registrados, tendo em vista que o 
registro de preços serve para assegurar uma futura aquisição, dentro do prazo de 
vigência; 

12.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses contados a partir da publicação, sendo que durante este período a licitante 
vencedora deverá manter as condições de habilitação exigidas na licitação; 

12.4. Esta Ata Registro de Preços, poderá ser aderida por outros Municípios 
e Outros órgãos na Esfera Federal, Estadual e Municipal; 

12.5. O contrato será substituído pela nota de empenho de despesas 
conforme previsto no § 4º do art. 62 da Lei 8.666/93. 
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13. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 
13.1. O vencedor ficará obrigado a entrega do objeto, pretendido pela 

Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
a contar da data do recebimento da Nota de Empenho, e o mesmo ser entregue no 
lugar determinado pelo município 

13.2. Providenciar a regularização, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) 
dias, após notificação formal, dos objetos  fornecidos em desacordo com as 
especificações deste Edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que 
apresentem vício de qualidade. 

13.3. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Juscimeira-MT, no tocante do mesmo, assim como ao cumprimento das obrigações 
previstas no Contrato. 

13.4. Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT 
qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários 
para recebimento de correspondência. 

13.5. Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JUSCIMEIRA-MT, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas 
as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes. 

13.6. Efetuar a entrega do objeto, conforme estipulado neste Edital e seus 
anexos e de acordo com a proposta apresentada, inclusive quanto a marca e local 
apresentado. 

13.7. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da 
execução do objeto da Licitação correram por conta exclusiva da contratada. 

13.8. A adjudicatária ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste 
edital, os acréscimos que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do objeto adjudicado; 

13.8.1. Os acréscimos até 25% serão aplicados automaticamente na ata de 
Registro de Preço. 
13.8.2. Em relação à eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida 
no artigo 65, § II, inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo a Prefeitura Municipal 
de Juscimeira/MT adquirir quantidade inferior ao estimado, sem necessidade 
de anuência da  signatária da ARP. 
13.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 

CONTRATANTE, obrigando-se a atender , de imediato todas as reclamações 
decorrentes da constatação de vícios, defeitos ou incorreções relativas ao objeto deste 
Edital, bem como a respeito da qualidade dos produtos, casos em que a 
CONTRATADA deverá, às suas expensas, realizar correções e comprovar a 
regularidade destes. 

13.10. Manter todas as condições estabelecidas neste Edital quanto as 
condições de habilitação e qualificação, durante toda a execução do contrato. 

13.11. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, segundo as exigências 
legais, normas do fabricante e especificações técnicas do  INMETRO (Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).  
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14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, 
qualidade e condições estabelecidas neste edital e conforme a proposta de preços 
apresentada pela empresa vencedora. 

14.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que 
venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando as facilidades 
indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 

14.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada. 
14.4. Os objetos efetuados em desacordo com as obrigações assumidas 

pela contratada serão rejeitados no todo ou em parte. 
14.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

no edital. 
14.5.1. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de 
direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 
15. DA FORMA DE PAGAMENTO 

15.1. Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária em até 30 (trinta) dias 
após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável do 
recebimento dos produtos, cumpridas todas as exigências do edital e seus anexos e da 
Ata de Registro de Preços; 

15.1.1. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá 
juros moratórios, à razão de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia 
de atraso, calculados em relação ao atraso verificado.  
15.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como 

qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para 
pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

15.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA não efetuará 
pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que 
forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”; 

15.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA efetuará o pagamento 
por meio de transferência bancária; 

15.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para 
outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária; 

15.6. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas 
responsabilidades vinculadas a prestações dos serviços, especialmente aquelas 
relacionadas com a qualidade e garantia dos serviços oferecidos; 
 

16. DA ENTREGA DOS OBJETOS 
16.1. O fornecimento do objeto será parcelado de acordo com as 

necessidades da contratante mediante requisição fornecida pela Prefeitura Municipal 
de Juscimeira/MT, enquanto houver saldo, no período de vigência da Ata de Registro 
de Preços. 
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16.2. Os Itens constantes no Termo de Referencia anexo deste Edital, 
poderão ser adquiridos no todo ou em parte, de acordo com a conveniência 
administrativa. 

16.3. O recebimento do objeto não excluirá a adjudicatária da 
responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, 
dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93. 

16.4. A adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes dos 
fornecidos. 

16.5. A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o fornecimento realizado em 
desacordo com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital e seus anexos. 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos 

deste edital, sujeita a licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da 
Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma 
seguinte: 

17.1.1. Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas 
com os itens adquiridos: 
a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro 
por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º 
(sexto) dia de atraso. 
17.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 

8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração 
poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 
10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

17.3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços 
injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes 
penalidades: 

17.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
17.3.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 
(cinco) anos. 
17.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
17.4. A licitante ou adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ARP, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

17.5. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês. Caso a adjudicatária não tenha nenhum valor a receber desta 
Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua 
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intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o 
pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja 
inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à 
cobrança judicial da multa; 

17.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar 
à Administração; 

17.7. Se a adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos 
créditos que esta possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor 
que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT; 

17.8. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das 

dotações dos órgãos/unidades desta Prefeitura a seguir demonstrada: 
 
03 – Secretaria De Administração 
001 – Gerência De Administração 
04.122.0002.2006 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
052 – Red. 
 
03 – Secretaria De Administração 
001 – Gerência De Administração 
02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
058 – Red. 
 
04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
001 – Gerência De Finanças 
04.123.0003.2010 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
090 – Red. 
 
 
04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
001 – Gerência De Finanças 
04.123.0003.2010 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
099 – Red. 
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05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.122.0002.2043 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria  
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
148 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.122.0002.2043 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
154 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.301.0022.1033 – Equipamentos e Material Permanente Para Unidades 
Básicas 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
167 – Red. 
168 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.302.0023.1120 – Aquis.Equip.e Mat.Permanente P/Media e Alta 
Complexidade 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
237 – Red. 
238 – Red. 
 
06 – Secretária De Infra estrutura 
001 – Gerência De Obras 
04.122.0007.2033 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
346 – Red. 
 
06 – Secretária De Infra estrutura 
001 – Gerência De Obras 
04.122.0007.2033 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
351 – Red. 
 
07 – Secretaria De Educação, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0005.2016 – Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 



 

                                                             
   

___________________________________________________________________________________ 

Av. Joaquim Miguel dos Santos, 210 <> CAJUS <> 78.810-000<>contato@juscimeira.mt.gov.br<>(66)3412.1371 

CNPJ nº 15.023.955/0001-31 

413 – Red. 
 
07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0016.2025 – Programa Do Salário - QSE 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
427 – Red. 
 
07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0016.2025 – Programa Do Salário - QSE 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
431 – Red. 
 
07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.365.0006.1129 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
437 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
001 – Gerência De Proteção Basica 
08.244.0032.2070 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 
Promoção Social 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
522 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
001 – Gerência De Proteção Basica 
08.244.0032.2070 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 
Promoção Social 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
525 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.241.0009.2169 – Fundo Estadual De Assistência Social – FEAS 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
530 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.241.0009.2169 – Fundo Estadual De Assistência Social – FEAS 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
533 – Red. 
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08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
08.243.0029.2067 – Indice De Gestão Descentralizada – IGDBF 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
535 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
08.243.0029.2067 – Indice De Gestão Descentralizada – IGDBF 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
538 – Red. 
 
08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.244.0032.2056 – Manutenção e Encargos Com o Fundo De Assistência 
Social 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
567 – Red. 
 
08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.244.0032.2056 – Manutenção e Encargos Com o Fundo De Assistência 
Social 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
570 – Red. 
 
09 – Secretaria De Turismo, Industria e Comércio 
001 – Gerência De Turismo 
23.695.0031.2063 – Manutenção e Encargos 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
580 – Red. 
 
09 – Secretaria De Turismo, Industria e Comércio 
001 – Gerência De Turismo 
23.695.0031.2063 – Manutenção e Encargos 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
583 – Red. 
 
10 – Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente 
001 – Gerência De Agricultura e Meio Ambiente 
20.606.0017.2029 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
607 – Red. 
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10 – Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente 
001 – Gerência De Agricultura e Meio Ambiente 
20.606.0017.2029 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
611 – Red. 
 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução deste processo, 
vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no 
ato da sessão pública; 

19.2. Fica assegurado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA o 
direito de no interesse da Administração, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo 
ou em parte a presente licitação, dando ciência aos participantes na forma da 
legislação vigente; 

19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas, e a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT não será, em nenhuma 
hipótese, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório; 

19.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

19.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

19.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local, anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 

19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Juscimeira; 

19.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais não 
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 
pública de Pregão; 

19.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 
segurança do futuro fornecimento; 

19.10. A homologação do processo de licitação não implicará direito à 
contratação. 

19.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 
10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

19.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente Pregão será o de 
Juscimeira/MT, com exclusão de qualquer outro. 
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19.13. São partes integrantes deste Edital: 
 
a) Anexo 01 – Minuta Carta De Credenciamento; 
b) Anexo 02 – Termo De Referencia; 
c) Anexo 03 – Minuta Da Carta Proposta; 
d) Anexo 04 – Minuta Da Proposta de Preços;  
e) Anexo 05 – Minuta Da Declaração De Fato Inexistente Superveniente Impeditivo 
De Habilitação;  
f) Anexo 06 – Minuta De Que Não Emprega Menor; 
g) Anexo 07 – Minuta Da Declaração Para ME e EPP; 
h) Anexo 08 – Minuta Da Declaração Artigo 299; 
i)   Anexo 09 – Minuta Da Declaração De Inexistência De Parentesco; 
j)   Anexo 10 – Minuta Da Declaração De Inexistência De Servidor Público 
Municipal; 
k) Anexo 11 – Minuta Da Declaração De Garantia De Prazo Apresentação 
Proposta; 
l)   Anexo 12 – Minuta Da Declaração De Conhecimento Das Condições Legais do 
Edital; 
m) Minuta Da Ata Registro de Preços 
n) Minuta Do Contrato. 

 
 
 

Juscimeira/MT, 29 De Junho de  2020. 
 
 
 

 
MAIKO WILSON CUNHA DE ALMEIDA 
                 PREGOEIRO  

                                                    
 
 
         
 

                                                                             MOISÉS DOS SANTOS 
                                                                                        PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO - 01 
MINUTA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
 
 
 

Pelo presente, a empresa 
………………………………….............................................., CNPJ nº 
............................................, sediada à ................................................................, nº 
........, bairro ……................................., CEP: ........................................., Município de 
............................................, em atendimento ao solicitado no edital do Pregão 
Presencial nº 005/2020, outorga ao Sr. ....................................................................., RG 
nº .........................................................., CPF nº ...................................................., 
amplos poderes para representar a empresa junto à Prefeitura Municipal de 
Juscimeira/MT., no Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL  Nº 005/2020, 
inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, 
praticar todos os atos que julgar necessário ao citado processo. 

 
 

 (local e data)......................................(...........), ....... de ............................. de 2020. 
 

 
 

 
 

Nome da empresa, assinatura do responsável legal  
CNPJ:............................................................. 
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ANEXO - 02 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – INTRODUÇÃO 

1.1.Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto nos 
incisos I e II do artigo 8o e inciso II do artigo 21 do Decreto no 3.555, de 08 de Agosto 
de 2000, e suas alterações. 
 
2 – DO OBJETO 

2.1.Aquisição de Material de Informática, para uso em diversas Secretarias 
do Município de Juscimeira/MT., conforme especificações abaixo. 
 
3 – DA JUSTIFICATIVA 

3.1. A aquisição de se faz necessária para melhoramento dos equipamentos 
de informática utilizados em diversas Secretarias do Município, considerando o 
desgaste natural decorrente do uso diário destes equipamentos e também pelo fato de 
alguns equipamentos se tornarem obsoletos tendo em vista os constantes avanços na 
área de informática, objetivando assim um melhor desempenho na realização das 
atividades desenvolvidas nestas Secretarias. 
 
4 - DO VALOR DE REFERÊNCIA 

4.1. O valor de referência dos produtos foi fornecido pela Secretaria De 
Administração, com base nos preços praticados no mercado varejista da região do 
Município, conforme média de preços que integra o termo de referencia. Os produtos 
que deverão ser adquiridos e respectivas quantidades foram estabelecidos de acordo 
com os Pedidos Internos elaborados pelas diversas Secretarias, deste Município. 

 

ITEM DESCRIÇÃO  COD. TCE  UNID  QTDE  VLR.UNIT VLR.TOTAL 

1 Adaptador Wireless USB – Mínimo: 
150MBPS 319040-4 Unidade 30 95,67 2.870,10 

2 
Conversor Mini HDMI Macho para 
VGA Fêmea + Áudio - 15cm ou maior 24636 Unidade 10 69,53 695,30 

3 

Bateria - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo moeda, não 
recarregável, tensão de 3v, modelo 
CR2032 

29870 Unidade 50 5,03 251,50 

4 

Bateria - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo selada, para 
nobreak 600va, tensão de 12v, 
Corrente de 7Ah ou superior 

163180-2 Unidade 20 103,80 2.076,00 

5 

Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: De alimentação elétrica, 
cabo de força para HD Sata, do tipo 4 
pinos PSU molex 

259914-7 Unidade 30 5,10 153,00 
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6 

Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo HDMI, para 
transmissão de dados de vídeo digital 
e áudio digital multicanal de alta 
definição, machoxmacho, 03m de 
comprimento 

347068-7 Unidade 10 19,23 192,30 

7 

Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo HDMI, para 
transmissão de dados de vídeo digital 
e áudio digital multicanal de alta 
definição, machoxmacho, 10m de 
comprimento 

419458-6 Unidade 2 110,20 220,40 

8 

Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo USB 2.0, para 
conexão de micro/impressora, padrão 
USBxParalelo, comprimento de 1,8m 

198711-9  Unidade 20 14,33 286,60 

9 

Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo USB 3.0, conexão 
de micro/notebook com HD 
externo/gaveta de HD para 
transferência de dados, taxa de 
transferência de 4,8Gbps 

410604-0 Unidade 10 18,17 181,70 

10 
Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: Para trafego de dados, do 
tipo Sata III, 6Gb/s, com trava 

26634 Unidade 50 3,97 198,50 

11 

Cabo de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo par 
trancado, UTP, 4 pares, categoria 5, 
caixa com pelo menos 305m de 
cabo,, cores variadas. 

300863-0 Unidade 20 256,67 5.133,40 

12 

Cabo de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo par 
trancado, UTP, 4 pares, categoria 6, 
caixa com pelo menos 305m de cabo, 
100% cobre, cores variadas, 
homologado pela anatel 

34879 Unidade 5 544,40 2.722,00 

13 

Cartão de Memória - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo Micro SD, 
capacidade de 16Gb, com adaptador, 
taxa de transferência de 95Mb/s, 
acondicionado em embalagem 
apropriada 

424941-0 Unidade 10 49,12 491,20 

14 

Conector de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo RJ-45, 8 
vias, macho, para cabos UTP, 
categoria 5, plástico incolor 

29347 Unidade 3.000 0,23 690,00 

15 

Conector de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo RJ-45, 8 
vias, macho, para cabos UTP, 
categoria 6, plástico incolor 

404416-9 Unidade 500 0,82 410,00 

16 

Disco Rígido 1Tb (Externo) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
HD externo, capacidade de 
armazenamento de 1Tb, conexão via 
USB padrão 3.0, velocidade mínima 
de 5.400rpm, 6Gb/s, 2.5’ polegadas 

358987-0 Unidade 10 513,46 5.134,60 

17 

Disco Rígido 1Tb (Interno) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
HD interno, capacidade de 
armazenamento de 1Tb, velocidade 

404555-6 Unidade 20 440,80 8.816,00 



 

                                                             
   

___________________________________________________________________________________ 

Av. Joaquim Miguel dos Santos, 210 <> CAJUS <> 78.810-000<>contato@juscimeira.mt.gov.br<>(66)3412.1371 

CNPJ nº 15.023.955/0001-31 

mínima de 7.200rpm, padrão SATA III 
(6Gbit/s), cache de 32Mb, 3.5’ 
polegadas 

18 

Disco Rígido 500Gb (Interno) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
HD interno, capacidade de 
armazenamento de 500Gb, 
velocidade mínima de 7.200rpm, 
padrão SATA III, cache de 32Mb, 3.5’ 
polegadas 

225593-6 Unidade 20 372,00 7.440,00 

19 

Filtro de Linha - Especificações 
Técnicas Mínimas: Contra surtos de 
tensão ou ruídos, 06 tomadas 
elétricas de saída, 2P+T, varistor, 
filtro EMI/RFI, chave liga/desliga, luz 
de indicação de funcionamento, 
suportar no mínimo 10A de corrente 
nominal, fissuras de fixação em 
paredes/bancadas, compatível para 
tensão de 110/220v, com fusível de 
proteção, fusível reserva 

231247-6 Unidade 50 56,61 2.830,50 

20 

Fonte - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo alimentação para 
microcomputador, padrão ATX 
110/220v, com cabos, potência real 
de 200w 

15201 Unidade 100 87,18 8.718,00 

21 

Fonte - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo alimentação para 
microcomputador, padrão ATX 
220/110v, com cabos, potência real 
de 600w 

182661-1 Unidade 5 500,00 2.500,00 

22 

Impressora Multifuncional Color Jato 
de Tinta com Bulk-in - Especificações 
Técnicas Mínimas: multifuncional, 
USB, interface wireless, velocidade 
de impressão de 33ppm em preto e 
15ppm em cores, Resolução de 
impressão de até 5760x1440 dpi, 
cópia com velocidade de 7,7 cpm (em 
preto) 3,8 cpm (em cores) e 
resolução 5760x1440dpi, A4 e Carta, 
Scanner com Velocidade de 11 
segundos por página em preto e 32 
segundos por página em cores (200 
dpi), resolução de digitalização de 48 
bits e 600x1200 dpi, Formato de 
arquivo - JPG - TIFF - PDF - BITMAP 
- PNG - MULTI TIFF, bivolt, plugue 
padrão NBR-14136 

403918-1 Unidade 3 1.456,07 4.368,21 

23 

Impressora Laser Monocromática - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
Velocidade de impressão de 18ppm, 
suporte a toner com rendimento 
mínimo de 1.000 páginas, resolução 
mínima de impressão 600x600DPI, 
interface wireless 802.11b/g, USB 2.0 
de alta velocidade, alimentador de 
documentos capacidade mínima de 
150 páginas, ciclo mínimo mensal de 
5.000, alimentação 110v, cabo de 

173773-2 Unidade 10 1.396,67 13.966,70 
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força, plugue de alimentação padrão 
NBR-14136 

24 

Impressora Multifuncional Laser 
Monocromática - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo 
multifuncional, laser, monocromática, 
Velocidade de impressão de 30ppm, 
suporte a toner com rendimento de 
2.600 páginas, resolução mínima de 
impressão 2400x600DPI, Scanner 
ADF e mesa, interface wireless 
802.11b/g, rede 10/100, USB 2.0 de 
alta velocidade, alimentador de 
documentos capacidade mínima de 
250 páginas, ciclo mensal de 10.000, 
cilindro de impressão com rendimento 
mínimo de 12.000 páginas, com 
alimentação 110v, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14136 

315721-0 Unidade 10 3.313,00 33.130,00 

25 

Impressora Multifuncional Laser Color 
- Especificações Técnicas Mínimas: 
Velocidade de impressão de no 
mínimo 18ppm, suporte a 4 tonners 
(preto, ciano, amarelo, magenta), 
resolução aproximada de impressão 
600x600DPI, scanner ADF e Mesa,  
alimentador de papel capacidade 
mínima de 250 páginas, ciclo mensal 
de aproximadamente de 50.000 
paginas, alimentação 110v, ethernet 
10/100, cabo de força, plugue de 
alimentação padrão NBR- 14136 

30462 Unidade 3 4.616,33 13.848,99 

26 

Impressora Multifuncional Laser 
Monocromática - Especificações 
Técnicas Mínimas: Velocidade de 
impressão de 38ppm, suporte a toner 
com rendimento de 3.000 páginas, 
resolução de impressão até 
3600x600DPI, Scanner ADF e mesa, 
interface wireless 802.11b/g, rede 
10/100/1000, USB 2.0 de alta 
velocidade, alimentador de 
documentos capacidade mínima de 
250 páginas, ciclo mensal de 10.000, 
com alimentação 110v, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14136 

366896-7 Unidade 10 4.320,00 43.200,00 

27 

Impressora Multifuncional Laser 
Monocromática - Especificações 
Técnicas Mínimas: Velocidade de 
impressão de 40ppm, capacidade 
para toner de 12.000 páginas, cilindro 
de impressão com rendimento de 
50.000 páginas, resolução de 
impressão 1200x1200 DPI, interface 
ethernet 10/100, USB 2.0, bandeja de 
papel com capacidade de 250 
páginas, ciclo mensal de 50.000, 
110v, resolução máxima de 

285865-7 Unidade 10 5.335,67 53.356,70 
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digitalização 1200x1200 DPI, cabo de 
força, plugue de alimentação padrão 
NBR-14136 

28 

Leitor Biométrico para Impressão 
Digital - Especificações Técnicas 
Mínimas: Tipo: Óptico, LED: Luz 
perceptível na captura, Área de 
captura e leitura: Prisma de vidro, 
Modelo do leitor: Torre, Captura: 
Qualquer angulo (360), Interface: 
USB 2.0, Resolução: 500 DPI, Temp. 
de Operação: -20 ~ 60C, Voltagem: 
5V, Área de Captura: 16 x 18 mm, 
Tempo de Captura: ~ 300 
milissegundos, Tam. da Imagem: 248 
x 292 pixels, Padrões: MIC, CE, FCC, 
WHQL 

389992-6 Unidade 30 633,00 18.990,00 

29 

Leitor de Código de Barras - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
Conexão do tipo USB, do tipo 
manual, 01 (um) feixe do tipo laser, 
suporte, frequência de operação de 
50-60Mhz, suporta português 
brasileiro, dimensão aproximada de 
9,2x6,5x15,6cm, compatível com 
boletos e NFE 

173721-0 Unidade 3 651,87 1.955,61 

30 

Leitor e Gravador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Leitor de CD/DVD, 
Gravador de CD/DVD, velocidade de 
gravação e leitura de 52X, 3,5’ 
polegadas. 

182447-3 Unidade 5 123,94 619,70 

31 

Memória RAM 4Gb (Desktop) - 
Especificações Técnicas Mínimas: Do 
tipo PC 5.300, memória do tipo 
DDR2, frequência de 667Mhz 

323543-2 Unidade 10 185,13 1.851,30 

32 

Memória RAM 4Gb (Desktop) - 
Especificações Técnicas Mínimas: Do 
tipo PC 10.600, memória do tipo 
DDR3, frequência de 1.333Mhz 

345476-2 Unidade 20 258,33 5.166,60 

33 

Memória RAM 4Gb (Desktop) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
memória do tipo DDR4, frequência de 
2.400Mhz 

20757 Unidade 20 293,33 5.866,60 

34 

Memória RAM 4Gb (Notebook) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
memória do tipo DDR3, frequência de 
1.333Mhz 

345476-2 Unidade 5 278,73 1.393,65 

35 

Memória RAM 4Gb (Notebook) - 
Especificações Técnicas Mínimas:  
memória do tipo DDR4, frequência de 
2.400Mhz 

20757 Unidade 5 342,00 1.710,00 

36 

Memória RAM 8Gb (Desktop) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
memória do tipo DDR3, frequência de 
1.333Mhz 

6414 Unidade 10 513,33 5.133,30 

37 

Memória RAM 8Gb (Notebook) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
Memória do tipo DDR4, frequência de 
2.400Mhz 

13967 Unidade 5 523,27 2.616,35 
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38 

Microcomputador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Gabinete de 02 
baias, cor preto, fonte de alimentação 
200W real, compatível com tensão de 
110/220v, padrão ATX 24 pinos, 
frequência de 60Hz, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14.136, Processador Celeron Dual 
Core ou superior, Clock 2.3GHz ou 
superior, placa mãe com suporte dual 
channel, PCI-Express 1X, rede on 
board 10/100, saída de vídeo VGA e 
HDMI, memória 4Gb, DDR3, 
1.333Mhz ou superior, HD 500GB 
SATA, teclado nas normas ABNT e 
mouse ótico USB 

00014155 Unidade 30 1.666,00 49.980,00 

39 

Microcomputador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Gabinete de 02 
baias, cor preto, fonte de alimentação 
200W real, compatível com tensão de 
110/220v, padrão ATX 24 pinos, 
frequência de 60Hz, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14.136, Processador 7ª geração Intel 
Core i3-7300 ou superior, Clock 
3GHz ou superior, barramento 1.151, 
8GT/s DMI3, cache de 4Mb ou 
superior, placa mãe com suporte dual 
channel, 2 Slot PCI-Express 1X, rede 
on board 10/100, saída de vídeo VGA 
e HDMI, memória 4Gb, DDR3, 
1.333Mhz ou superior, SSD 240GB 
SATA III (6Gbit/s), teclado nas 
normas ABNT e mouse ótico USB  

4707 Unidade 25 3.306,00 82.650,00 

40 

Microcomputador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Gabinete de 02 
baias, cor preto, suporte para placa 
de vídeo Off Board, mínimo 02 portas 
USB 3.0, fonte de alimentação 400W 
real, compatível com tensão de 
110/220v, padrão ATX 24 pinos, 
frequência de 60hz, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14.136, Processador 7ª geração Intel 
Core i5-7400 ou superior, barramento 
1.151mhz, cache de 6Mb ou superior,  
clock 3Ghz ou superior, placa mãe 
com suporte dual channel, PCI 
Express 3.0X16, rede on board 
10/100, saída de vídeo VGA e HDMI, 
memória 8Gb DDR3, barramento da 
memória DDR3, 1.333Mhz ou 
superior, SSD 240GB SATA III 
(6Gbit/s), polegadas, teclado e mouse 
ótico USB 

29941 Unidade 15 4.391,80 65.877,00 
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41 

Microcomputador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Gabinete de 02 
baias, cor preto, suporte para placa 
de vídeo Off Board, mínimo 02 portas 
USB 3.0, fonte de alimentação 400W 
real, compatível com tensão de 
110/220v, padrão ATX 24 pinos, 
frequência de 60hz, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14.136, Processador 8ª geração Intel 
Core i7-8700 ou superior, barramento 
1.151mhz, cache de 6Mb ou superior,  
clock 3.2Ghz ou superior, placa mãe 
com suporte dual channel, PCI 
Express 3.0X16, rede on board 
10/100, saída de vídeo VGA e HDMI, 
memória 8Gb DDR4, barramento da 
memória DDR4, 2400Mhz ou 
superior, SSD 240GB SATA III 
(6Gbit/s), polegadas, teclado e mouse 
ótico USB 

12616 Unidade 10 5.510,00 55.100,00 

42 

Monitor 15.6’ - Especificações 
Técnicas Mínimas: 15.6’ polegadas, 
cor preto, widescreen, led, resolução 
mínima de 1366x768, entrada padrão 
VGA (15 pinos), bivolt, frequência 
60Hz 

295011-1 Unidade 15 500,00 7.500,00 

43 

Monitor 19.5’ - Especificações 
Técnicas Mínimas: 19.5’ polegadas, 
cor preto, widescreen, led, resolução 
mínima de 1366x768, entrada padrão 
VGA (15 pinos), bivolt, frequência 
60Hz, cabo de forca, plugue de 
alimentação padrão NBR-14.136 

 
00020438 Unidade 50 672,47 33.623,50 

44 

Monitor 21.5’ - Especificações 
Técnicas Mínimas: 21.5’ polegadas, 
cor preto, widescreen, led, resolução 
mínima 1920x1080, entradas padrão 
VGA (15 pinos), bivolt, frequência de 
60Hz, cabo de força, plugue de 
alimentação padrão NBR-14.136 

153101-8 Unidade 20 763,00 15.260,00 

45 

Mouse Óptico - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo óptico, 
fabricado em material do tipo plástico 
anatômico, 02 botões, scroll, conexão 
USB 

156049-2 Unidade 200 16,56 3.312,00 

46 

Mouse sem fio - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo sem fio, 
fabricado em material do tipo plástico 
anatômico, 02 botões, scroll, 
tecnologia ótica, wireless USB ótico 
sem fio, botão liga/desliga 

159875-9 Unidade 20 54,67 1.093,40 

47 

Nobreak - Especificações Técnicas 
Mínimas: Potência mínima 600Va, 
tensão nominal de entrada 110v, 
plugue, fator de potência de no 
mínimo 0,7, pelo menos 04 tomadas, 
equipamento em acordo com o 
padrão NBR-14.136 

12495 Unidade 10 750,00 7.500,00 
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48 

Notebook - Especificações Técnicas 
Mínimas: Processador 6ª geração 
Intel Core i3-6006U, Velocidade do 
Processador 2.00GHz, Memória 
Cache 3MB, Sistema Operacional 
Windows 10, Memória 4 GB DDR4 ou 
superior, HD 1 TB, Velocidade 5400 
RPM SATA, Tela LED miníma 15”, 
Resolução da tela em HD 
(1366x768), Placa de Vídeo 
integrada, Rede Ethernet network 
10/100 RJ-45, Conexão Wireless,  
Áudio, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, 
entrada combinada para fone de 
ouvido/microfone, teclado em PT-Br 
alfanumérico, mouse Touchpad, 
Garantia 12 meses. 

00012080 Unidade 15 3.610,00 54.150,00 

49 

Notebook - Especificações Técnicas 
Mínimas: Processador 7ª geração 
Intel Core i5-7200U, Velocidade do 
Processador 2.50GHz, Barramento 
(FSB) 4 GT/s OPI, Memória Cache 
3MB, Sistema Operacional Windows 
10, Memória 4 GB DDR4 2133 ou 
superior, Suporta até 16 GB, HD 1 
TB, Velocidade 5400 RPM SATA, 
Tela LED mínima 15”, Resolução da 
tela em HD (1366x768), Placa de 
Vídeo integrada, Rede Ethernet 
network 10/100 RJ-45, Conexão 
Wireless,  Áudio, HDMI, USB 3.0, 
USB 2.0, entrada combinada para 
fone de ouvido/microfone, teclado em 
PT-Br alfanumérico, mouse 
Touchpad, Garantia 12 meses. 

00038774 Undiade 10 4.023,33 40.233,30 

50 

Notebook - Especificações Técnicas 
Mínimas: Processador 8ª geração 
Intel Core i7-8565U, Velocidade do 
Processador 1.80GHz, Barramento 
(FSB) 4 GT/s OPI, Memória Cache 
3MB, Sistema Operacional Windows 
10, Memória 8 GB DDR4 2133, 
Suporta até 16 GB, HD 1 TB, 
Velocidade 5400 RPM SATA, Tela 
LED mínima 15”, Resolução da tela 
em HD (1366x768), Placa de Vídeo 
DEDICADA mínimo 1GB, Rede 
Ethernet network 10/100 RJ-45, 
Conexão Wireless,  Áudio, HDMI, 
USB 3.0, USB 2.0, entrada 
combinada para fone de 
ouvido/microfone, teclado em PT-Br 
alfanumérico, mouse Touchpad, 
Bateria de 4 células 40 WHR (Íons de 
lítio), Garantia 12 meses. 

00026635 Unidade 5 5.006,67 25.033,35 

51 

Pen Drive - Especificações Técnicas 
Mínimas: Capacidade 16Gb, USB 
3.0, compatibilidade para Windows e 
Linux, velocidade de leitura em 
06Mb/s, velocidade de gravação em 

311155-5 Unidade 50 55,13 2.756,50 
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05Mb/s 

52 

Placa USB - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo PCI-Express, USB 
3.0, 02 portas, taxa de transferência 
de 5Gbps, compatível com USB 2.0 

168839-1 Unidade 5 83,33 416,65 

53 

Placa de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Padrão PCI 
10/100Mbps, wake-on de alta 
performance, auto-negociação de 
velocidade 10/100Mbps, que pode 
ser instalada em PCs com slot de 
expansão PCI, porta RJ-45 com auto-
negociação a conexão entre 
10BASE-T Ethernet e 100BASE-TX 
Fast Ethernet, modo Half ou Full 
Duplex, controle de fluxo para 
transmissão segura, LEDs de 
diagnósticos ativo e link, genérica 

151227-7 Unidade 20 49,33 986,60 

54 

Placa de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Padrão PCI 
Express 10/100/1000,suporta half/full 
duplex e modo 802.3x flow control, 
detecção crossover e auto correção 
de operação, função Wake-on-Lan e 
emote Wake-up 

18083 Unidade 20 77,33 1.546,60 

55 

Placa de Vídeo - Especificações 
Técnicas Mínimas: Com memória de 
6Gb, off board, GDDR5, interface 
192Bit, suporte a 3D, directx 12, 
opengl 4.5, resolução de 7680x4320, 
refrigerador, homologada para 
software Autocad 2017 

80150-0 Unidade 3 2.000,33 6.000,99 

56 

Placa de Vídeo - Especificações 
Técnicas Mínimas: Off board, saida 
VGA, HDMI PCI-Express, 2GB DDR3 
– 128bits 

87983-5 Unidade 3 474,67 1.424,01 

57 

Placa Mãe - Especificações Técnicas 
Mínimas: Vídeo, som e rede onboard, 
socket 1.151, saídas de vídeo HDMI 
e VGA onboard 

36074 Unidade 20 785,47 15.709,40 

58 

Processador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Compatível com 
socket 1.151, mínimo 3Mb de cache, 
Intel Core I3 7ª Geração ou superior 

34076 Unidade 10 1.352,20 13.522,00 

59 

Projetor Multimídia - Especificações 
Técnicas Mínimas: 3.000 lumens, 
conectavel com s-vídeo, vídeo e VGA 
(d-sub 15 pinos), HDMI, controle 
remoto, bolsa para transporte, cabo 
de força, plugue de alimentação, 
90~240vac, frequência de 60hz 

195159-9 Unidade 3 3.429,67 10.289,01 

60 

Roteador - Especificações Técnicas 
Mínimas: Wireless 802.11b/g/n, 2 
antenas externas, mínimo 04 portas 
ethernet 10/100, 1 PORTA wan 

25622 Unidade 5 245,00 1.225,00 
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61 

Scanner De Mesa - Especificações 
mínimas: Tipo de scanner base 
plana, alimentador automático de 
documentos; Recursos de envio 
digital: Pasta local ou de rede, e-mail, 
destinos de nuvem, Google Drive, 
Box, FTP, impressora, fax, aplicativo 
de linha de comando definido pelo 
usuário, pasta da Web; Resolução de 
digitalização: óptica: Até 600 ppp; 
Ciclo de trabalho diária recomendado: 
3000 páginas; Profundidade de bits: 
24 bits; Níveis da escala de cinza: 
256; Detecção de multi-alimentação: 
Sim, ultrasônico; Tamanho da 
digitalização (no scanner de mesa), 
máximo: 216 x 356 mm; Tipos de 
mídia suportados: Papel (comum, jato 
de tinta, fotográfico); Formatos dos 
arquivos digitalizados: PDF, TIFF, 
DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, 
XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG; 
Digitalização painel frontal; software 
de digitalização com o Software de 
Digitalização; aplicação de usuário 
via drivers TWAIN, ISIS, WIA ou 
Kofax VRS; Painel de controle: 
Ferramentas, cancelar, botões de 
navegação, digitalização simples, 
digitalização em frente e verso, 
suspensão (com iluminação LED) 
LCD back-lit de 4 linhas; 
Especificações do ADF: Capacidade 
do alimentador automático de 
documentos: Padrão, 100 folhas; 
Velocidade do alimentador 
automático de documentos: Até 50 
ppm/100 ipm (preto e branco, escala 
de cinza, cores, 200 dpi) 1; Opções 
de digitalização (ADF): Duplex de 
passo único; Conectividade padrão: 1 
Hi-Speed USB 2.0; bivolt 

161836-9 Unidade 2 13.900,00 27.800,00 

62 

SSD 120Gb (Interno) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
SSD interno para 
notebook/computador, capacidade de 
armazenamento de 120Gb, padrão 
SATA III, 2.5’ polegadas 

2613 Unidade 60 346,67 20.800,20 

63 

SSD 240Gb (Interno) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
SSD interno para 
notebook/computador, capacidade de 
armazenamento de 240Gb, padrão 
SATA III, 2.5’ polegadas 

30334 Unidade 10 496,67 4.966,70 

64 

SSD 480Gb (Interno) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
SSD interno para 
notebook/computador, capacidade de 
armazenamento de 480Gb, padrão 
SATA III, 2.5’ polegadas 

30569 Unidade 5 779,67 3.898,35 
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65 

Switch - Especificações Técnicas 
Mínimas: Gerenciável, montagem em 
rack 19' polegadas, tamanho vertical 
de 1U, mínimo 02 portas SFP, 
mínimo 24 portas ethernet 
10/100/1000, armazenamento interno 
de 2Mb, port-to-port forwarding, mac 
filter, vlan, mirror traffic, bandwidth 
control 

420862-5 Unidade 1 3.434,27 3.434,27 

66 
Switch - Especificações Técnicas 
Mínimas: mínimo 8 portas, ethernet 
10/100 

178961-9 Unidade 20 95,87 1.917,40 

67 
Switch - Especificações Técnicas 
Mínimas: mínimo 16 portas, ethernet 
10/100 

175744-0 Unidade 3 234,67 704,01 

68 
Switch - Especificações Técnicas 
Mínimas: mínimo 24 portas, ethernet 
10/100 

153743-1 Unidade 3 416,67 1.250,01 

69 

Tablet – Especificações Técnicas 
Mínimas: 7 Polegadas, Processador 
Quad Core 1,3Ghz e 2MB L2 Cache, 
Memória RAM 1GB, Armazenamento: 
16GB, Android, Wifi 

00029857 Unidade 40 673,00 26.920,00 

70 

Teclado para Microcomputador - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
Padrão ABNT, conector USB 2.0, 104 
teclas, bloco de teclas numéricas 
individual 

312485-1 Unidade 200 44,77 8.954,00 

71 

Testador de Cabos - Especificações 
Técnicas Mínimas: Possuir portas RJ-
11 e RJ-45 com conectores RJ-45, 
RJ-11 com LEDs de fácil visualização 
de Status do cabo, parte inferior do 
testador devera ser  removível e pode 
ser usado na outra ponta do cabo, 
indicador de cabos no painel: power, 
bateria fraca, alimentação com 
bateria de 9v, Botão de inicio de 
liga/desliga. 

329788-8 Unidade 2 44,69 89,38 

72 
Tela LED para notebook 14 e 15 
polegadas, WXGA HD, 1366x768, 
Ultra Slim 

428439-9 Unidade 5 741,33 3.706,65 

VALOR TOTAL (R$) 858.815,09 

 
4.2. – O Valor Global deste Termo de Referencia é de R$ 858.815,09 

(Oitocentos Cinquenta Oito Mil, Oitocentos Quinze Reais, Nove Centavos). 
 

5 - DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS 
5.1. A Contratada responderá, civil e penalmente, por quaisquer danos 

materiais ou pessoais ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus 
empregados, dolosa ou culposamente, e deve comunicar imediatamente, por escrito, à 
Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional. 

5.2. A contratada deverá fornecer produtos de boa qualidade, de acordo com 
a planilha constante no edital. Os produtos deverão ser entregues, em no máximo 30 
(trinta) dias, a contar da Data do recebimento da requisição de mercadorias. 
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5.3. Após a assinatura do Contrato, a Contratada fornecerá os produtos ora 
licitados de acordo com as Requisições de Entrega de Mercadorias. 

5.4. Na Requisição de Entrega de Mercadorias constarão os itens solicitados 
e a quantidade, devendo o licitante contratado deixar os produtos solicitados à 
disposição do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

5.5. O Município poderá, no interesse público, adquirir quantidades inferiores 
às licitadas. 

 
6 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

6.1. Para a aquisição dos produtos definidos neste termo, será empregada a 
modalidade de licitação denominada PREGÃO (PRESENCIAL), a qual observará os 
preceitos de direito público e, em especial as disposições da Lei no 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto no 3.555/2000, e, subsidiariamente da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações. O objeto está classificado na categoria “Bens 
Comuns”, conforme Anexo II do Decreto no 3.555/2000 e suas alterações.  
  
7 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

7.1. Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço por item do 
objeto a ser licitado. 
 
8 - DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, em 
até 20 (vinte) dias após a entrega e recebimento do material, mediante apresentação 
da competente Nota Fiscal ou Fatura. O pagamento será efetuado em moeda corrente 
nacional, através de estabelecimento bancário, conforme conveniência das partes, uma 
vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 
 

9 - DAS DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS 
9.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta 

da seguinte dotação orçamentária do ano de 2.020. 
 

03 – Secretaria De Administração 
001 – Gerência De Administração 
04.122.0002.2006 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
052 – Red. 
 
03 – Secretaria De Administração 
001 – Gerência De Administração 
02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
058 – Red. 
 
04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
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001 – Gerência De Finanças 
04.123.0003.2010 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
090 – Red. 
 
 
04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
001 – Gerência De Finanças 
04.123.0003.2010 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
099 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.122.0002.2043 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria  
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
148 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.122.0002.2043 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
154 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.301.0022.1033 – Equipamentos e Material Permanente Para Unidades 
Básicas 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
167 – Red. 
168 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.302.0023.1120 – Aquis.Equip.e Mat.Permanente P/Media e Alta 
Complexidade 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
237 – Red. 
238 – Red. 
 
06 – Secretária De Infra estrutura 
001 – Gerência De Obras 
04.122.0007.2033 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
346 – Red. 
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06 – Secretária De Infra estrutura 
001 – Gerência De Obras 
04.122.0007.2033 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
351 – Red. 
 
07 – Secretaria De Educação, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0005.2016 – Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
413 – Red. 
 
07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0016.2025 – Programa Do Salário - QSE 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
427 – Red. 
 
07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0016.2025 – Programa Do Salário - QSE 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
431 – Red. 
 
07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.365.0006.1129 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
437 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
001 – Gerência De Proteção Basica 
08.244.0032.2070 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 
Promoção Social 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
522 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
001 – Gerência De Proteção Basica 
08.244.0032.2070 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 
Promoção Social 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
525 – Red. 
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08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.241.0009.2169 – Fundo Estadual De Assistência Social – FEAS 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
530 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.241.0009.2169 – Fundo Estadual De Assistência Social – FEAS 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
533 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
08.243.0029.2067 – Indice De Gestão Descentralizada – IGDBF 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
535 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
08.243.0029.2067 – Indice De Gestão Descentralizada – IGDBF 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
538 – Red. 
 
08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.244.0032.2056 – Manutenção e Encargos Com o Fundo De Assistência 
Social 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
567 – Red. 
 
08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.244.0032.2056 – Manutenção e Encargos Com o Fundo De Assistência 
Social 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
570 – Red. 
 
09 – Secretaria De Turismo, Industria e Comércio 
001 – Gerência De Turismo 
23.695.0031.2063 – Manutenção e Encargos 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
580 – Red. 
 
09 – Secretaria De Turismo, Industria e Comércio 
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001 – Gerência De Turismo 
23.695.0031.2063 – Manutenção e Encargos 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
583 – Red. 
 
10 – Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente 
001 – Gerência De Agricultura e Meio Ambiente 
20.606.0017.2029 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
607 – Red. 
 
10 – Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente 
001 – Gerência De Agricultura e Meio Ambiente 
20.606.0017.2029 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
611 – Red. 
 
 

 10 - FISCALIZAÇÃO 
10.1 Ficará responsável pela Fiscalização do referido Contrato o funcionário 

público Municipal de Juscimeira, Sr..............nomeado para tal fim, através da Portaria 
de nº....../2018, de .../...../2018, ao qual competirá dirimir as duvidas que surgirem no 
curso da prestação dos serviços, que de tudo dará ciência à Administração conforme 
art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações.. 
 
11 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

11.1. Pregão Presencial - Menor Preço por ITEM. 
 
 
Juscimeira,MT., 29 De Junho de 2.020 

 
 

 
 

 Maiko Wilson Cunha De Almeida 
Pregoeiro 
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ANEXO - 03 

MINUTA DA CARTA PROPOSTA 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 
A/C SRº. PREGOEIRO 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
 
NOME DE FANTASIA: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO: CIDADE: 
CEP: E-MAIL: 
TELEFONE: 
Nº AGENCIA: Nº CONTA BANCARIA: 
BANCO: 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
RG.: CPF: 

 
 
O valor global da presente licitação é de R$ _______________________________. 
Pelo presente, a empresa acima caracterizada, em cumprimento ao disposto no Edital 
de Pregão Presencial 005/2020, DECLARA que: 

a) Temos conhecimento de todas as condições previstas no Edital, e de que nos 
preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de 
serviços objeto do presente certame. 

b) O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da abertura da licitação. 

c) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o contrato no prazo determinado. 

d) A prestação dos serviços deverá obedecer as determinações e condições dos 
Anexos do Edital convocatório, que fica fazendo parte do presente contrato 
independentemente de transcrição. 
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e) A entrega do objeto dependerá da expedição da requisição por funcionário da 
Secretaria requisitante, devidamente credenciado para tal fim, o qual ficará na 
obrigação de fiscalizar o cumprimento de todos os termos do contrato. 

f) Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária em até 30 (trinta) dias após a 
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável do 
recebimento dos produtos, cumpridas todas as exigências do edital e seus 
anexos da Ata de Registro de Preços e Contrato; 

g) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no referido Pregão e seus anexos. 
 

 
 
 
 
 
Local e data, ________________________ (____) - ____ de _____________ de 2020. 
 
 

 
 
 
 

Nome completo e assinatura do representante legal 
CPF: _____________________________________ 
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ANEXO - 04 

MINUTA DA PLANILHA DE PREÇOS 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
   

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UNID  QTDE  VLR.UNIT VLR.TOTAL 

1 Adaptador Wireless USB – Mínimo: 
150MBPS  Unidade 30   

2 
Conversor Mini HDMI Macho para 
VGA Fêmea + Áudio - 15cm ou maior  Unidade 10   

3 

Bateria - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo moeda, não 
recarregável, tensão de 3v, modelo 
CR2032 

 Unidade 50   

4 

Bateria - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo selada, para 
nobreak 600va, tensão de 12v, 
Corrente de 7Ah ou superior 

 Unidade 20   

5 

Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: De alimentação elétrica, 
cabo de força para HD Sata, do tipo 4 
pinos PSU molex 

 Unidade 30   

6 

Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo HDMI, para 
transmissão de dados de vídeo digital 
e áudio digital multicanal de alta 
definição, machoxmacho, 03m de 
comprimento 

 
Unidade 10 

  

7 

Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo HDMI, para 
transmissão de dados de vídeo digital 
e áudio digital multicanal de alta 
definição, machoxmacho, 10m de 
comprimento 

 Unidade 2   

8 

Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo USB 2.0, para 
conexão de micro/impressora, padrão 
USBxParalelo, comprimento de 1,8m 

 
Unidade 20 

  

9 

Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo USB 3.0, conexão 
de micro/notebook com HD 
externo/gaveta de HD para 
transferência de dados, taxa de 
transferência de 4,8Gbps 

 Unidade 10   

10 
Cabo - Especificações Técnicas 
Mínimas: Para trafego de dados, do 
tipo Sata III, 6Gb/s, com trava  Unidade 50   

11 

Cabo de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo par 
trancado, UTP, 4 pares, categoria 5, 
caixa com pelo menos 305m de 

 Unidade 20   
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cabo,, cores variadas. 

12 

Cabo de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo par 
trancado, UTP, 4 pares, categoria 6, 
caixa com pelo menos 305m de cabo, 
100% cobre, cores variadas, 
homologado pela anatel 

 Unidade 5   

13 

Cartão de Memória - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo Micro SD, 
capacidade de 16Gb, com adaptador, 
taxa de transferência de 95Mb/s, 
acondicionado em embalagem 
apropriada 

 Unidade 10   

14 

Conector de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo RJ-45, 8 
vias, macho, para cabos UTP, 
categoria 5, plástico incolor 

 Unidade 3.000   

15 

Conector de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo RJ-45, 8 
vias, macho, para cabos UTP, 
categoria 6, plástico incolor 

 Unidade 500   

16 

Disco Rígido 1Tb (Externo) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
HD externo, capacidade de 
armazenamento de 1Tb, conexão via 
USB padrão 3.0, velocidade mínima 
de 5.400rpm, 6Gb/s, 2.5’ polegadas 

 Unidade 10   

17 

Disco Rígido 1Tb (Interno) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
HD interno, capacidade de 
armazenamento de 1Tb, velocidade 
mínima de 7.200rpm, padrão SATA III 
(6Gbit/s), cache de 32Mb, 3.5’ 
polegadas 

 
Unidade 20 

  

18 

Disco Rígido 500Gb (Interno) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
HD interno, capacidade de 
armazenamento de 500Gb, 
velocidade mínima de 7.200rpm, 
padrão SATA III, cache de 32Mb, 3.5’ 
polegadas 

 Unidade 20   

19 

Filtro de Linha - Especificações 
Técnicas Mínimas: Contra surtos de 
tensão ou ruídos, 06 tomadas 
elétricas de saída, 2P+T, varistor, 
filtro EMI/RFI, chave liga/desliga, luz 
de indicação de funcionamento, 
suportar no mínimo 10A de corrente 
nominal, fissuras de fixação em 
paredes/bancadas, compatível para 
tensão de 110/220v, com fusível de 
proteção, fusível reserva 

 Unidade 50   

20 

Fonte - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo alimentação para 
microcomputador, padrão ATX 
110/220v, com cabos, potência real 
de 200w 

 Unidade 100   
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21 

Fonte - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo alimentação para 
microcomputador, padrão ATX 
220/110v, com cabos, potência real 
de 600w 

 Unidade 5   

22 

Impressora Multifuncional Color Jato 
de Tinta com Bulk-in - Especificações 
Técnicas Mínimas: multifuncional, 
USB, interface wireless, velocidade 
de impressão de 33ppm em preto e 
15ppm em cores, Resolução de 
impressão de até 5760x1440 dpi, 
cópia com velocidade de 7,7 cpm (em 
preto) 3,8 cpm (em cores) e 
resolução 5760x1440dpi, A4 e Carta, 
Scanner com Velocidade de 11 
segundos por página em preto e 32 
segundos por página em cores (200 
dpi), resolução de digitalização de 48 
bits e 600x1200 dpi, Formato de 
arquivo - JPG - TIFF - PDF - BITMAP 
- PNG - MULTI TIFF, bivolt, plugue 
padrão NBR-14136 

 Unidade 3   

23 

Impressora Laser Monocromática - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
Velocidade de impressão de 18ppm, 
suporte a toner com rendimento 
mínimo de 1.000 páginas, resolução 
mínima de impressão 600x600DPI, 
interface wireless 802.11b/g, USB 2.0 
de alta velocidade, alimentador de 
documentos capacidade mínima de 
150 páginas, ciclo mínimo mensal de 
5.000, alimentação 110v, cabo de 
força, plugue de alimentação padrão 
NBR-14136 

 Unidade 10   

24 

Impressora Multifuncional Laser 
Monocromática - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo 
multifuncional, laser, monocromática, 
Velocidade de impressão de 30ppm, 
suporte a toner com rendimento de 
2.600 páginas, resolução mínima de 
impressão 2400x600DPI, Scanner 
ADF e mesa, interface wireless 
802.11b/g, rede 10/100, USB 2.0 de 
alta velocidade, alimentador de 
documentos capacidade mínima de 
250 páginas, ciclo mensal de 10.000, 
cilindro de impressão com rendimento 
mínimo de 12.000 páginas, com 
alimentação 110v, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14136 

 Unidade 10   
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25 

Impressora Multifuncional Laser Color 
- Especificações Técnicas Mínimas: 
Velocidade de impressão de no 
mínimo 18ppm, suporte a 4 tonners 
(preto, ciano, amarelo, magenta), 
resolução aproximada de impressão 
600x600DPI, scanner ADF e Mesa,  
alimentador de papel capacidade 
mínima de 250 páginas, ciclo mensal 
de aproximadamente de 50.000 
paginas, alimentação 110v, ethernet 
10/100, cabo de força, plugue de 
alimentação padrão NBR- 14136 

 Unidade 3   

26 

Impressora Multifuncional Laser 
Monocromática - Especificações 
Técnicas Mínimas: Velocidade de 
impressão de 38ppm, suporte a toner 
com rendimento de 3.000 páginas, 
resolução de impressão até 
3600x600DPI, Scanner ADF e mesa, 
interface wireless 802.11b/g, rede 
10/100/1000, USB 2.0 de alta 
velocidade, alimentador de 
documentos capacidade mínima de 
250 páginas, ciclo mensal de 10.000, 
com alimentação 110v, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14136 

 Unidade 10   

27 

Impressora Multifuncional Laser 
Monocromática - Especificações 
Técnicas Mínimas: Velocidade de 
impressão de 40ppm, capacidade 
para toner de 12.000 páginas, cilindro 
de impressão com rendimento de 
50.000 páginas, resolução de 
impressão 1200x1200 DPI, interface 
ethernet 10/100, USB 2.0, bandeja de 
papel com capacidade de 250 
páginas, ciclo mensal de 50.000, 
110v, resolução máxima de 
digitalização 1200x1200 DPI, cabo de 
força, plugue de alimentação padrão 
NBR-14136 

 Unidade 10   

28 

Leitor Biométrico para Impressão 
Digital - Especificações Técnicas 
Mínimas: Tipo: Óptico, LED: Luz 
perceptível na captura, Área de 
captura e leitura: Prisma de vidro, 
Modelo do leitor: Torre, Captura: 
Qualquer angulo (360), Interface: 
USB 2.0, Resolução: 500 DPI, Temp. 
de Operação: -20 ~ 60C, Voltagem: 
5V, Área de Captura: 16 x 18 mm, 
Tempo de Captura: ~ 300 
milissegundos, Tam. da Imagem: 248 
x 292 pixels, Padrões: MIC, CE, FCC, 
WHQL 

 Unidade 30   
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29 

Leitor de Código de Barras - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
Conexão do tipo USB, do tipo 
manual, 01 (um) feixe do tipo laser, 
suporte, frequência de operação de 
50-60Mhz, suporta português 
brasileiro, dimensão aproximada de 
9,2x6,5x15,6cm, compatível com 
boletos e NFE 

 Unidade 3   

30 

Leitor e Gravador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Leitor de CD/DVD, 
Gravador de CD/DVD, velocidade de 
gravação e leitura de 52X, 3,5’ 
polegadas. 

 Unidade 5   

31 

Memória RAM 4Gb (Desktop) - 
Especificações Técnicas Mínimas: Do 
tipo PC 5.300, memória do tipo 
DDR2, frequência de 667Mhz 

 Unidade 10   

32 

Memória RAM 4Gb (Desktop) - 
Especificações Técnicas Mínimas: Do 
tipo PC 10.600, memória do tipo 
DDR3, frequência de 1.333Mhz 

 Unidade 20   

33 

Memória RAM 4Gb (Desktop) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
memória do tipo DDR4, frequência de 
2.400Mhz 

 Unidade 20   

34 

Memória RAM 4Gb (Notebook) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
memória do tipo DDR3, frequência de 
1.333Mhz 

 Unidade 5   

35 

Memória RAM 4Gb (Notebook) - 
Especificações Técnicas Mínimas:  
memória do tipo DDR4, frequência de 
2.400Mhz 

 Unidade 5   

36 

Memória RAM 8Gb (Desktop) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
memória do tipo DDR3, frequência de 
1.333Mhz 

 Unidade 10   

37 

Memória RAM 8Gb (Notebook) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
Memória do tipo DDR4, frequência de 
2.400Mhz 

 Unidade 5   

38 

Microcomputador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Gabinete de 02 
baias, cor preto, fonte de alimentação 
200W real, compatível com tensão de 
110/220v, padrão ATX 24 pinos, 
frequência de 60Hz, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14.136, Processador Celeron Dual 
Core ou superior, Clock 2.3GHz ou 
superior, placa mãe com suporte dual 
channel, PCI-Express 1X, rede on 
board 10/100, saída de vídeo VGA e 
HDMI, memória 4Gb, DDR3, 
1.333Mhz ou superior, HD 500GB 
SATA, teclado nas normas ABNT e 
mouse ótico USB 

 Unidade 30   
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39 

Microcomputador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Gabinete de 02 
baias, cor preto, fonte de alimentação 
200W real, compatível com tensão de 
110/220v, padrão ATX 24 pinos, 
frequência de 60Hz, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14.136, Processador 7ª geração Intel 
Core i3-7300 ou superior, Clock 
3GHz ou superior, barramento 1.151, 
8GT/s DMI3, cache de 4Mb ou 
superior, placa mãe com suporte dual 
channel, 2 Slot PCI-Express 1X, rede 
on board 10/100, saída de vídeo VGA 
e HDMI, memória 4Gb, DDR3, 
1.333Mhz ou superior, SSD 240GB 
SATA III (6Gbit/s), teclado nas 
normas ABNT e mouse ótico USB  

 Unidade 25   

40 

Microcomputador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Gabinete de 02 
baias, cor preto, suporte para placa 
de vídeo Off Board, mínimo 02 portas 
USB 3.0, fonte de alimentação 400W 
real, compatível com tensão de 
110/220v, padrão ATX 24 pinos, 
frequência de 60hz, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14.136, Processador 7ª geração Intel 
Core i5-7400 ou superior, barramento 
1.151mhz, cache de 6Mb ou superior,  
clock 3Ghz ou superior, placa mãe 
com suporte dual channel, PCI 
Express 3.0X16, rede on board 
10/100, saída de vídeo VGA e HDMI, 
memória 8Gb DDR3, barramento da 
memória DDR3, 1.333Mhz ou 
superior, SSD 240GB SATA III 
(6Gbit/s), polegadas, teclado e mouse 
ótico USB 

 Unidade 15   

41 

Microcomputador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Gabinete de 02 
baias, cor preto, suporte para placa 
de vídeo Off Board, mínimo 02 portas 
USB 3.0, fonte de alimentação 400W 
real, compatível com tensão de 
110/220v, padrão ATX 24 pinos, 
frequência de 60hz, cabo de força, 
plugue de alimentação padrão NBR-
14.136, Processador 8ª geração Intel 
Core i7-8700 ou superior, barramento 
1.151mhz, cache de 6Mb ou superior,  
clock 3.2Ghz ou superior, placa mãe 
com suporte dual channel, PCI 
Express 3.0X16, rede on board 
10/100, saída de vídeo VGA e HDMI, 
memória 8Gb DDR4, barramento da 
memória DDR4, 2400Mhz ou 
superior, SSD 240GB SATA III 
(6Gbit/s), polegadas, teclado e mouse 
ótico USB 

 Unidade 10   
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42 

Monitor 15.6’ - Especificações 
Técnicas Mínimas: 15.6’ polegadas, 
cor preto, widescreen, led, resolução 
mínima de 1366x768, entrada padrão 
VGA (15 pinos), bivolt, frequência 
60Hz 

 Unidade 15   

43 

Monitor 19.5’ - Especificações 
Técnicas Mínimas: 19.5’ polegadas, 
cor preto, widescreen, led, resolução 
mínima de 1366x768, entrada padrão 
VGA (15 pinos), bivolt, frequência 
60Hz, cabo de forca, plugue de 
alimentação padrão NBR-14.136 

 
Unidade 50 

  

44 

Monitor 21.5’ - Especificações 
Técnicas Mínimas: 21.5’ polegadas, 
cor preto, widescreen, led, resolução 
mínima 1920x1080, entradas padrão 
VGA (15 pinos), bivolt, frequência de 
60Hz, cabo de força, plugue de 
alimentação padrão NBR-14.136 

 Unidade 20   

45 

Mouse Óptico - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo óptico, 
fabricado em material do tipo plástico 
anatômico, 02 botões, scroll, conexão 
USB 

 Unidade 200   

46 

Mouse sem fio - Especificações 
Técnicas Mínimas: Do tipo sem fio, 
fabricado em material do tipo plástico 
anatômico, 02 botões, scroll, 
tecnologia ótica, wireless USB ótico 
sem fio, botão liga/desliga 

 
Unidade 20 

  

47 

Nobreak - Especificações Técnicas 
Mínimas: Potência mínima 600Va, 
tensão nominal de entrada 110v, 
plugue, fator de potência de no 
mínimo 0,7, pelo menos 04 tomadas, 
equipamento em acordo com o 
padrão NBR-14.136 

 Unidade 10   

48 

Notebook - Especificações Técnicas 
Mínimas: Processador 6ª geração 
Intel Core i3-6006U, Velocidade do 
Processador 2.00GHz, Memória 
Cache 3MB, Sistema Operacional 
Windows 10, Memória 4 GB DDR4 ou 
superior, HD 1 TB, Velocidade 5400 
RPM SATA, Tela LED miníma 15”, 
Resolução da tela em HD 
(1366x768), Placa de Vídeo 
integrada, Rede Ethernet network 
10/100 RJ-45, Conexão Wireless,  
Áudio, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, 
entrada combinada para fone de 
ouvido/microfone, teclado em PT-Br 
alfanumérico, mouse Touchpad, 
Garantia 12 meses. 

 Unidade 15   
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49 

Notebook - Especificações Técnicas 
Mínimas: Processador 7ª geração 
Intel Core i5-7200U, Velocidade do 
Processador 2.50GHz, Barramento 
(FSB) 4 GT/s OPI, Memória Cache 
3MB, Sistema Operacional Windows 
10, Memória 4 GB DDR4 2133 ou 
superior, Suporta até 16 GB, HD 1 
TB, Velocidade 5400 RPM SATA, 
Tela LED mínima 15”, Resolução da 
tela em HD (1366x768), Placa de 
Vídeo integrada, Rede Ethernet 
network 10/100 RJ-45, Conexão 
Wireless,  Áudio, HDMI, USB 3.0, 
USB 2.0, entrada combinada para 
fone de ouvido/microfone, teclado em 
PT-Br alfanumérico, mouse 
Touchpad, Garantia 12 meses. 

 Undiade 10   

50 

Notebook - Especificações Técnicas 
Mínimas: Processador 8ª geração 
Intel Core i7-8565U, Velocidade do 
Processador 1.80GHz, Barramento 
(FSB) 4 GT/s OPI, Memória Cache 
3MB, Sistema Operacional Windows 
10, Memória 8 GB DDR4 2133, 
Suporta até 16 GB, HD 1 TB, 
Velocidade 5400 RPM SATA, Tela 
LED mínima 15”, Resolução da tela 
em HD (1366x768), Placa de Vídeo 
DEDICADA mínimo 1GB, Rede 
Ethernet network 10/100 RJ-45, 
Conexão Wireless,  Áudio, HDMI, 
USB 3.0, USB 2.0, entrada 
combinada para fone de 
ouvido/microfone, teclado em PT-Br 
alfanumérico, mouse Touchpad, 
Bateria de 4 células 40 WHR (Íons de 
lítio), Garantia 12 meses. 

 Unidade 5   

51 

Pen Drive - Especificações Técnicas 
Mínimas: Capacidade 16Gb, USB 
3.0, compatibilidade para Windows e 
Linux, velocidade de leitura em 
06Mb/s, velocidade de gravação em 
05Mb/s 

 
Unidade 50 

  

52 

Placa USB - Especificações Técnicas 
Mínimas: Do tipo PCI-Express, USB 
3.0, 02 portas, taxa de transferência 
de 5Gbps, compatível com USB 2.0 

 Unidade 5   

53 

Placa de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Padrão PCI 
10/100Mbps, wake-on de alta 
performance, auto-negociação de 
velocidade 10/100Mbps, que pode 
ser instalada em PCs com slot de 
expansão PCI, porta RJ-45 com auto-
negociação a conexão entre 
10BASE-T Ethernet e 100BASE-TX 
Fast Ethernet, modo Half ou Full 
Duplex, controle de fluxo para 
transmissão segura, LEDs de 

 Unidade 20   
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diagnósticos ativo e link, genérica 

54 

Placa de Rede - Especificações 
Técnicas Mínimas: Padrão PCI 
Express 10/100/1000,suporta half/full 
duplex e modo 802.3x flow control, 
detecção crossover e auto correção 
de operação, função Wake-on-Lan e 
emote Wake-up 

 Unidade 20   

55 

Placa de Vídeo - Especificações 
Técnicas Mínimas: Com memória de 
6Gb, off board, GDDR5, interface 
192Bit, suporte a 3D, directx 12, 
opengl 4.5, resolução de 7680x4320, 
refrigerador, homologada para 
software Autocad 2017 

 Unidade 3   

56 

Placa de Vídeo - Especificações 
Técnicas Mínimas: Off board, saida 
VGA, HDMI PCI-Express, 2GB DDR3 
– 128bits 

 Unidade 3   

57 

Placa Mãe - Especificações Técnicas 
Mínimas: Vídeo, som e rede onboard, 
socket 1.151, saídas de vídeo HDMI 
e VGA onboard 

 Unidade 20   

58 

Processador - Especificações 
Técnicas Mínimas: Compatível com 
socket 1.151, mínimo 3Mb de cache, 
Intel Core I3 7ª Geração ou superior 

 
Unidade 10 

  

59 

Projetor Multimídia - Especificações 
Técnicas Mínimas: 3.000 lumens, 
conectavel com s-vídeo, vídeo e VGA 
(d-sub 15 pinos), HDMI, controle 
remoto, bolsa para transporte, cabo 
de força, plugue de alimentação, 
90~240vac, frequência de 60hz 

 Unidade 3   

60 

Roteador - Especificações Técnicas 
Mínimas: Wireless 802.11b/g/n, 2 
antenas externas, mínimo 04 portas 
ethernet 10/100, 1 PORTA wan 

 
Unidade 5 
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61 

Scanner De Mesa - Especificações 
mínimas: Tipo de scanner base 
plana, alimentador automático de 
documentos; Recursos de envio 
digital: Pasta local ou de rede, e-mail, 
destinos de nuvem, Google Drive, 
Box, FTP, impressora, fax, aplicativo 
de linha de comando definido pelo 
usuário, pasta da Web; Resolução de 
digitalização: óptica: Até 600 ppp; 
Ciclo de trabalho diária recomendado: 
3000 páginas; Profundidade de bits: 
24 bits; Níveis da escala de cinza: 
256; Detecção de multi-alimentação: 
Sim, ultrasônico; Tamanho da 
digitalização (no scanner de mesa), 
máximo: 216 x 356 mm; Tipos de 
mídia suportados: Papel (comum, jato 
de tinta, fotográfico); Formatos dos 
arquivos digitalizados: PDF, TIFF, 
DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, 
XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG; 
Digitalização painel frontal; software 
de digitalização com o Software de 
Digitalização; aplicação de usuário 
via drivers TWAIN, ISIS, WIA ou 
Kofax VRS; Painel de controle: 
Ferramentas, cancelar, botões de 
navegação, digitalização simples, 
digitalização em frente e verso, 
suspensão (com iluminação LED) 
LCD back-lit de 4 linhas; 
Especificações do ADF: Capacidade 
do alimentador automático de 
documentos: Padrão, 100 folhas; 
Velocidade do alimentador 
automático de documentos: Até 50 
ppm/100 ipm (preto e branco, escala 
de cinza, cores, 200 dpi) 1; Opções 
de digitalização (ADF): Duplex de 
passo único; Conectividade padrão: 1 
Hi-Speed USB 2.0; bivolt 

 Unidade 2   

62 

SSD 120Gb (Interno) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
SSD interno para 
notebook/computador, capacidade de 
armazenamento de 120Gb, padrão 
SATA III, 2.5’ polegadas 

 Unidade 60   

63 

SSD 240Gb (Interno) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
SSD interno para 
notebook/computador, capacidade de 
armazenamento de 240Gb, padrão 
SATA III, 2.5’ polegadas 

 Unidade 10   

64 

SSD 480Gb (Interno) - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
SSD interno para 
notebook/computador, capacidade de 
armazenamento de 480Gb, padrão 
SATA III, 2.5’ polegadas 

 
Unidade 5 
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65 

Switch - Especificações Técnicas 
Mínimas: Gerenciável, montagem em 
rack 19' polegadas, tamanho vertical 
de 1U, mínimo 02 portas SFP, 
mínimo 24 portas ethernet 
10/100/1000, armazenamento interno 
de 2Mb, port-to-port forwarding, mac 
filter, vlan, mirror traffic, bandwidth 
control 

 Unidade 1   

66 
Switch - Especificações Técnicas 
Mínimas: mínimo 8 portas, ethernet 
10/100  Unidade 20   

67 
Switch - Especificações Técnicas 
Mínimas: mínimo 16 portas, ethernet 
10/100  Unidade 3   

68 
Switch - Especificações Técnicas 
Mínimas: mínimo 24 portas, ethernet 
10/100  Unidade 3   

69 

Tablet – Especificações Técnicas 
Mínimas: 7 Polegadas, Processador 
Quad Core 1,3Ghz e 2MB L2 Cache, 
Memória RAM 1GB, Armazenamento: 
16GB, Android, Wifi 

 Unidade 40   

70 

Teclado para Microcomputador - 
Especificações Técnicas Mínimas: 
Padrão ABNT, conector USB 2.0, 104 
teclas, bloco de teclas numéricas 
individual 

 Unidade 200   

71 

Testador de Cabos - Especificações 
Técnicas Mínimas: Possuir portas RJ-
11 e RJ-45 com conectores RJ-45, 
RJ-11 com LEDs de fácil visualização 
de Status do cabo, parte inferior do 
testador devera ser  removível e pode 
ser usado na outra ponta do cabo, 
indicador de cabos no painel: power, 
bateria fraca, alimentação com 
bateria de 9v, Botão de inicio de 
liga/desliga. 

 Unidade 2   

72 
Tela LED para notebook 14 e 15 
polegadas, WXGA HD, 1366x768, 
Ultra Slim  Unidade 5   

VALOR TOTAL (R$) 
 

 
 
Local e data: .............de.............2.020 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela empresa 
CPF:............................... 
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ANEXO - 05 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE FATO INEXISTENTE DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
 

Pelo presente a empresa 
........................................................................................................., CNPJ nº 
..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro 
................................, CEP: ......................., Município de ............................................, 
por seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao solicitado no edital de 
Pregão Presencial nº 005/2020, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 
I –Inexiste fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei 
nº 8.666/93; 
 
Local e data, .............................. (...........) - ................de.................................. de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 
CPF: ________________________________ 
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ANEXO - 06 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 

Pelo presente a empresa 
_______________________________________________, inscrita no  
CNPJ sob nº _______________, por intermédio de seu representante legal, 
Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_________________  Órgão expedidor _______  e do C.P.F nº ________________, 
DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 
(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 
 
 
 
(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 2020. 
 
 
 
 
 

Nome Completo e assinatura representante da empresa 
CPF: .............................................. 
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ANEXO - 07 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP  

 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2020 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
 
 

Pelo presente a empresa.........................................., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CPNJ n°......................................................................., 
estabelecida a.........................................., bairro........................, Município 
de......................................., estado de.......................... CEP: .............................,  
através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no 
edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas no ato convocatório, que a empresa é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 
do Pregão nº 005/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 
 
Local e data, .................../....................de 2.020.  
 
 
 

Nome e Assinatura Responsável Pela Empresa 
CPF:  
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ANEXO - 08 
MINUTA DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 299 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2020 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 
MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 

A Empresa (Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ---------
---------------, sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------
------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal 
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Nº 005/2020, 
DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 
- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 

impeditivos da habilitação 
- Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e 
inciso V, art. 27, da Lei nº8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/19 

- Não possuem em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo 
funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 
(inciso III, do art. 9º da Lei nº 8666/93). 

- Sob as penas da Lei, reunir todos os requisitos de habilitação exigidos no 
Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-
financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto no Edital em 
referência e no Decreto Estadual n° 7.217 de 14 de março de 2006. 

- Sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a disponibilidade, 
caso venha a vencer o certame, dos produto/serviços licitados para realizar a entrega 
nos prazos e/ou condições previstas. 

 
Local,...............de...................2.020 

 
 
 

Assinatura do representante legal  
CPF:  
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ANEXO - 09 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 
 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 

 
 
 
A Empresa....................................., inscrita no CNPJ nº .........................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)................................., portador da 
Carteira de Identificação nº ........................, e do CPF nº ..................................., por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão 
nº 005/2020, DECLARA, que, os sócios da empresa não são pessoas ligadas a 
integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores ou Servidores 
Municipais), por laço de matrimonio ou parentesco afim ou consanguineo ate o 
segundo grau. 

 
 
 
Local e data, ........................................., de .......................... de 2.020 
 
 
 
 
 
 
Nome e Assinatura do responsavel legal do licitante 
CPF: ................................................     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                             
   

___________________________________________________________________________________ 

Av. Joaquim Miguel dos Santos, 210 <> CAJUS <> 78.810-000<>contato@juscimeira.mt.gov.br<>(66)3412.1371 

CNPJ nº 15.023.955/0001-31 

 
ANEXO - 10 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
 
 
 
 

A Empresa....................................., inscrita no CNPJ nº .........................., por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)................................., portador da 
Carteira de Identificação nº ........................, e do CPF nº ..................................., por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão 
nº 005/2020, DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou 
dirigente de órgão contratante ou responsavel pela licitação. 

 
 
 
 
Local e data, ........................................., de .......................... de 2.020 
 
 
 
 
 
 
Nome e Assinatura do responsavel legal do licitante 
CPF: ................................................     
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ANEXO - 11 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO 
PROPOSTA 

 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
 
 
 

A Empresa....................................., inscrita no CNPJ nº .........................., por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)................................., portador da 
Carteira de Identificação nº ........................, e do CPF nº ..................................., por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão 
nº 005/2020, DECLARA, que, garante o prazo de validade da presente proposta por 60 
(sessenta) dias corridos a partir da data da apresentação da proposta. 

 
 
 
 
Local e data, ........................................., de .......................... de 2.020 
 
 
 
 
 
 
Nome e Assinatura do responsavel legal do licitante 
CPF: ................................................     
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ANEXO - 12 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS DO 
EDITAL 

 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
 
 
 

A Empresa....................................., inscrita no CNPJ nº .........................., por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)................................., portador da 
Carteira de Identificação nº ........................, e do CPF nº ..................................., por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão 
nº 005/2020, DECLARA, que, assegura ter pleno conhecimento da legislação 
pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas no Edital e seus 
anexos. 

 
 
 
 
Local e data, ........................................., de .......................... de 2.020 
 
 
 
 
 
 
Nome e Assinatura do responsavel legal do licitante 
CPF: ................................................     
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MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..../2020 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que entre 
si celebram a Prefeitura Municipal de 
Juscimeira/MT e a empresa vencedora do 
certame licitatório referente ao Pregão 
Presencial nº 005/2020, tendo por objeto  
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO”. 

 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 
15.023.955/0001-31, situada na Avenida “N” – nº 210 – Bairro Cajus – Município de 
Juscimeira, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor MOISÉS DOS 
SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade com RG. Nº 
580564 – SSP/MT e do CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e domiciliado a Rua 
Ronaldo Fidélis Pereira, nº 240 – Cajus - JUSCIMEIRA, com obediência geral a Lei nº 
10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto nº 3.555, de 08/08/2000 e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 005/2020 para 
Registro de Preços, homologada pelo Prefeito Municipal, RESOLVEM registrar os 
preços das empresas vencedoras que incidirá no valor das quantidades estimadas, de 
acordo com a classificação por ela alcançada nos Itens, atendendo as condições 
previstas no Instrumento Convocatório e seus anexos e as constantes desta Ata de 
Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 
destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes das 
Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar o PREÇO 
UNITÁRIO obtido na licitação PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2020; enquanto o objeto 
MEDIATO será contratação futura da empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
visando o fornecimento de Equipamentos de Informática, constantes do aludido Termo 
de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e a proposta de preços que 
ora o integra. 
 

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência 
que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do 
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art. 65 da LLC, ser acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 

2.1. Empresa vencedora: 
 
Empresa: ........................................................................................................................ 
CNPJ: ............................................................................................................................. 
Endereço: ....................................................................... nº ........  Bairro ....................... 
Cidade: ................................. CEP: ...............................Telefone: ................................. 
e-mail: ............................................................................................................................. 
Representante legal: ...................................................................................................... 
R.G: .......................................................  CPF: .............................................................. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR.UNIT VLR.TOTAL 
01       

 
 

2.2. Valor Total Dos Itens R$:......................... 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO 
3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com 

fundamento nas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e nos Decretos nº 3.931/01 e 3.555/00. 
3.2. Regularmente convocado para retirar e assinar esta Ata de Registro de 

Preços, o fornecedor cumprirá faze-lo no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, 
prorrogáveis por uma única vez, se houver justificativa aceita pela Prefeitura, 
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. O registro de preços constante desta Ata firmada entre a Prefeitura e as 

empresas que apresentaram as propostas classificadas em 1º lugar em consequência 
do presente certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da 
assinatura da referida Ata de Registro de Preços. 

4.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços, por acordo entre as 
partes, poderá ser prorrogado por um período de 12 (doze) meses, quando a proposta 
continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma, 
conforme determina o Art. 4º § 2 do Decreto nº 3.931/2001. 

4.3. Durante o prazo de validade da ARP, a Prefeitura Municipal de 
Juscimeira/MT não ficará obrigada a adquirir os produtos exclusivamente pelo SRP, 
podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo 
proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da 
legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização à empresa 
signatária do SRP. 
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4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se 
obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, 
inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
5.1. O preço unitário registrado para a empresa signatária deste instrumento 

é aquele constante na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação. 
 

CLÁUSULA SEXTA - MODO DE RECEBIMENTO 
6.1. O recebimento do objeto não excluirá a adjudicatária da 

responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, 
dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93. 

6.2. A adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto em que se verificarem vícios ou incorreções. 

6.3. A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o fornecimento realizado em 
desacordo com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital e seus anexos. 

6.4. Para os produtos rejeitados será dado o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas para a adjudicatária fazer a reposição. 

6.4.1. As despesas com a devolução dos produtos rejeitados correrão única 
e exclusivamente por conta da adjudicatária. 
6.5. Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 

8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer 
produto em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, 
se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 

6.6. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao 
Responsável da Secretaria que verificará e confrontará qualidade do produto entregue 
com o especificado no Termo de Referência. 

6.7. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a conferência dos 
produtos. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR 
7.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade 

fiscal, trabalhista e previdenciária exigidas no edital de licitação respectivo. 
7.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao 

representante legal da Prefeitura qualquer fato impeditivo de seu cumprimento. 
7.3. Responder às notificações no prazo estabelecido. 
7.4. Efetuar a execução do objeto licitado, ainda que em quantidades 

diferentes ao previsto no Termo de Referencia. 
 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
8.1. Gerenciar a (ARP) Ata de Registro de Preços. 
8.2. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP. 
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CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou 

parcialmente, de forma unilateral pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, quando: 
a) O fornecedor não dispuser a substituir os produtos que vierem a 
apresentar defeitos de qualidade; 
b) O fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste Instrumento; 
c) O fornecedor não retirar a solicitação de empenho no prazo estabelecido, 
sem apresentar justificativa aceita pelo gestor do contrato; 
d) O fornecedor incorrer numa das hipóteses enumeradas no artigo 78 da 
Lei n. 8.666/93; 
e) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado 
nos autos; 
f) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
g) tiver presentes razoes de interesse público. 

 
9.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, 

assegurado o contraditório, será comunicado ao fornecedor e publicado na Imprensa 
Oficial. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
10.1. Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária em até 30 (trinta) 

dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável 
do recebimento dos produtos, cumpridas todas as exigências do edital e seus 
anexos e da Ata de Registro de Preços; 

10.1.1. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá 
juros moratórios, à razão de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia 
de atraso, calculados em relação ao atraso verificado.  
10.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como 

qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para 
pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

10.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA não efetuará 
pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como 
os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 
“factoring”; 

10.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA efetuará o 
pagamento por meio de cheque nominal ou transferência bancária; 

10.5. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT, inscrita no CNPJ sob o nº 15.023.955/0001-31; 
 

10.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores 
para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária; 

10.7. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas 
responsabilidades vinculadas a prestações dos serviços, especialmente aquelas 
relacionadas com a qualidade e garantia dos serviços oferecidos; 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos 
desta ARP sujeita a licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma 
seguinte: 

11.1.1. Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas 
com os itens adquiridos: 
a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro 
por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º 
(sexto) dia de atraso. 
11.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 

8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração 
poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 
10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

11.3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a ARP injustificadamente ou 
entregar o produto sem apresentar situação regular no ato da assinatura do mesmo, 
garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

11.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
11.3.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 
(cinco) anos, e, 
11.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
11.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos. 

11.5. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, 
ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para 
efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, 
seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida 
ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da 
multa; 
 

11.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar 
à Administração; 

11.7 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos 



 

                                                             
   

___________________________________________________________________________________ 

Av. Joaquim Miguel dos Santos, 210 <> CAJUS <> 78.810-000<>contato@juscimeira.mt.gov.br<>(66)3412.1371 

CNPJ nº 15.023.955/0001-31 

créditos que esta possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor 
que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT; 

11.8 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminha-la devidamente informada para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE E CORREÇÃO MONETÁRIA 
12.1. Os preços propostos serão objeto de revisão entre as partes, com base 

na adequação aos novos preços estipulados pelos órgãos oficiais do governo federal, 
devendo a contratada comprovar os reajustes praticados respeitadas as disposições 
legais vigentes.  

12.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços não haverá correção 
monetária. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
13.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos 

documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas 
partes: 

a) Edital de Pregão Presencial nº 035/2018 e seus anexos; 
b) Ata da Sessão Pública; 
c) Proposta escrita do fornecedor e/ou recomposição de preços do lances 
verbais, caso houver. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
14.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta 

da seguinte dotação orçamentária do ano de 2.020. 
 

03 – Secretaria De Administração 
001 – Gerência De Administração 
04.122.0002.2006 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
052 – Red. 
 
03 – Secretaria De Administração 
001 – Gerência De Administração 
02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
058 – Red. 
 
04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
001 – Gerência De Finanças 
04.123.0003.2010 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
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090 – Red. 
 
 
04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
001 – Gerência De Finanças 
04.123.0003.2010 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
099 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.122.0002.2043 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria  
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
148 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.122.0002.2043 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
154 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.301.0022.1033 – Equipamentos e Material Permanente Para Unidades 
Básicas 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
167 – Red. 
168 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.302.0023.1120 – Aquis.Equip.e Mat.Permanente P/Media e Alta 
Complexidade 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
237 – Red. 
238 – Red. 
 
06 – Secretária De Infra estrutura 
001 – Gerência De Obras 
04.122.0007.2033 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
346 – Red. 
 
06 – Secretária De Infra estrutura 
001 – Gerência De Obras 
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04.122.0007.2033 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
351 – Red. 
 
07 – Secretaria De Educação, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0005.2016 – Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
413 – Red. 
 
07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0016.2025 – Programa Do Salário - QSE 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
427 – Red. 
 
07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0016.2025 – Programa Do Salário - QSE 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
431 – Red. 
 
07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.365.0006.1129 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
437 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
001 – Gerência De Proteção Basica 
08.244.0032.2070 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 
Promoção Social 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
522 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
001 – Gerência De Proteção Basica 
08.244.0032.2070 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 
Promoção Social 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
525 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.241.0009.2169 – Fundo Estadual De Assistência Social – FEAS 
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3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
530 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.241.0009.2169 – Fundo Estadual De Assistência Social – FEAS 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
533 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
08.243.0029.2067 – Indice De Gestão Descentralizada – IGDBF 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
535 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
08.243.0029.2067 – Indice De Gestão Descentralizada – IGDBF 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
538 – Red. 
 
08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.244.0032.2056 – Manutenção e Encargos Com o Fundo De Assistência 
Social 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
567 – Red. 
 
08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.244.0032.2056 – Manutenção e Encargos Com o Fundo De Assistência 
Social 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
570 – Red. 
 
09 – Secretaria De Turismo, Industria e Comércio 
001 – Gerência De Turismo 
23.695.0031.2063 – Manutenção e Encargos 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
580 – Red. 
 
09 – Secretaria De Turismo, Industria e Comércio 
001 – Gerência De Turismo 
23.695.0031.2063 – Manutenção e Encargos 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
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583 – Red. 
 
10 – Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente 
001 – Gerência De Agricultura e Meio Ambiente 
20.606.0017.2029 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
607 – Red. 
 
10 – Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente 
001 – Gerência De Agricultura e Meio Ambiente 
20.606.0017.2029 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
611 – Red. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO 

GERENCIADOR 
15.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos 

a presente ARP, a seguir especificados: 
a) Modifica-la unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do 
interesse público, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, 
respeitados os direitos da CONTRATADA; 
b) Extingui-la, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 
79 da Lei nº 8.666/93; 
c) Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial da 
ARP; 
d) Fiscalização da execução do ajuste. 

 
e) A fiscalização citada nos itens anteriores não isenta a empresa vencedora 
das responsabilidades assumidas com a celebração da Ata de Registro de 
Preços; 
f) Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
objeto o servidor ;..................., Designado pela Portaria nº ...................., de 
........................... 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃO NÃO 

PARTICIPANTES. 
16.1.  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 

quando desejarem fazer uso da presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador 
para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

16.2.  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
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16.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

16.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao  (máximo: quíntuplo) do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

16.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o 
prazo de vigência da ata. 

16.6. Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o 
prazo de vigência da ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

16.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, e ainda com as normas 
previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta Ata 
de Registro de Preços. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
18.1. Para eficácia do presente instrumento, a Contratante providenciará seu 

extrato de publicação na Imprensa Oficial do Estado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
19.1. Fica eleito o Foro de Juscimeira/MT para dirimir quaisquer 

controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços. 
19.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes 

firmam a presente ARP em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, 
na forma do art. 60 da Lei nº 8.666/93. 
 
Juscimeira/MT, ............ de .................................... de 2020. 
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Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

Empresas adjucatárias 
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MINUTA DE CONTRATO N.º..../2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º ..../2020 
 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
JUSCIMEIRA-MT, E A 
EMPRESA.............................. 
 
 
 

Aos ......... dias do mês de ..........................do ano de 2020, de um lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 
15.023.955/0001-31, situada na Avenida Joaquim Miguel dos Santos – nº 210 – Bairro 
Cajus – Juscimeira/MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor MOISÉS 
DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade com 
RG. 580.564 SSP/MTe do CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e domiciliado a Rua 
Ronaldo Fidélis Pereira, 240 – Cajus I, em JUSCIMEIRA/MT, no uso de sua 
competência, designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
__________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
o nº __________________, (endereço completo) neste ato representada pelo Senhor 
___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
___________ (órgão e estado expedidor) inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda sob o nº. __________________, daqui por diante designada 
simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado do processo licitatório 
modalidade PREGÃO Nº 005/2020,do Tipo Menor Preço Por Item, consoante e 
decidido no processo administrativo nº 013/2020, resolvem celebrar o presente 
Contrato sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, com suas 
alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO JURÍDICO 
1.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as devidas alterações posteriores e demais normas pertinentes, bem como 
as disposições de direito privado aplicáveis à matéria. 
 

CLÁSULA SEGUNDA: ORIGEM DO CONTRATO 
2.1. O presente contrato decorre da licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 005/2020, processada sob o nº 013/2020. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 
3.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é a Contratação de 

empresa, visando o fornecimento de Equipamentos de Informática, constantes do 
aludido Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e a proposta 
de preços que ora o integra. 

3.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência 
que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do 
art. 65 da LLC, ser acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência 
desta Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 

4.1. Empresa vencedora: 
Empresa: ........................................................................................................................ 
CNPJ: ............................................................................................................................. 
Endereço: ....................................................................... nº ........  Bairro ....................... 
Cidade: ................................. CEP: ...............................Telefone: ................................. 
e-mail: ............................................................................................................................. 
Representante legal: ...................................................................................................... 
R.G: .......................................................  CPF: .............................................................. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR.UNIT VLR.TOTAL 
01       

 
 

4.2. Valor Total Dos Itens R$:......................... 
 

CLAUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO 
5.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com 

fundamento nas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e nos Decretos nº 3.931/01 e 3.555/00. 
5.2. Regularmente convocado para retirar e assinar este Contrato, o 

fornecedor cumprirá faze-lo no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, prorrogáveis por 
uma única vez, se houver justificativa aceita pela Prefeitura, sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE DO CONTRATO 
6.1. O Contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa que apresentou a 

proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade 
pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do referido Contrato. 

6.2. O prazo de validade do Contrato, por acordo entre as partes, poderá ser 
prorrogado por um período de 12 (doze) meses, quando a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma, conforme 
determina o Art. 4º § 2 do Decreto nº 3.931/2001. 
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6.3. A partir da vigência do Contrato, o fornecedor se obriga a cumprir, na 
íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas. 
 

CLÁUSULA SETIMA - DO PREÇO 
7.1. O preço unitário contratado e aquele registrado para a empresa 

signatária deste instrumento é aquele constante na Planilha Demonstrativa de Preços e 
Classificação. 
 

CLÁUSULA OITAVA - MODO DE RECEBIMENTO 
8.1. O recebimento do objeto não excluirá a adjudicatária da 

responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, 
dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93. 

8.2. A adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto em que se verificarem vícios ou incorreções. 

8.3. A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o fornecimento realizado em 
desacordo com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital e seus anexos. 

8.4. Para os produtos rejeitados será dado o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas para a adjudicatária fazer a reposição. 

8.4.1. As despesas com a devolução dos produtos rejeitados correrão única 
e exclusivamente por conta da adjudicatária. 
8.5. Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 

8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer 
produto em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, 
se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 

8.6. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao 
Responsável da Secretaria que verificará e confrontará qualidade do produto entregue 
com o especificado no Termo de Referência. 

8.7. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a conferência dos 
produtos. 
 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR 
9.1. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de 

regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária exigidas no edital de licitação 
respectivo. 

9.2. Executar fielmente o objeto deste Contrato, comunicando, 
imediatamente, ao representante legal da Prefeitura qualquer fato impeditivo de seu 
cumprimento. 

9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido. 
9.4. Efetuar a execução do objeto licitado, ainda que em quantidades 

diferentes ao previsto no Termo de Referencia. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
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10.1. Gerenciar o referido Contrato. 
10.2. Cancelar, parcial ou totalmente, este Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

11.1. O Contrato poderá ser cancelado, total ou parcialmente, de forma 
unilateral pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, quando: 

a) O fornecedor não dispuser a substituir os produtos que vierem a 
apresentar defeitos de qualidade; 
b) O fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste Instrumento; 
c) O fornecedor não retirar a solicitação de empenho no prazo estabelecido, 
sem apresentar justificativa aceita pelo gestor do contrato; 
d) O fornecedor incorrer numa das hipóteses enumeradas no artigo 78 da 
Lei n. 8.666/93; 
e) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado 
nos autos; 
f) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
g) tiver presentes razoes de interesse público. 

 
11.2. O cancelamento do Contrato, nas hipóteses previstas, assegurado o 

contraditório, será comunicado ao fornecedor e publicado na Imprensa Oficial. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 
12.1. Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária em até 30 (trinta) 

dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável 
do recebimento dos produtos, cumpridas todas as exigências do edital e seus 
anexos e do Contrato; 

12.1.1. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá 
juros moratórios, à razão de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia 
de atraso, calculados em relação ao atraso verificado.  
12.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como 

qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para 
pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

12.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA não efetuará 
pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como 
os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 
“factoring”; 

12.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA efetuará o 
pagamento por meio de cheque nominal ou transferência bancária; 

12.5. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT, inscrita no CNPJ sob o nº 15.023.955/0001-31; 

12.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores 
para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária; 
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12.7. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas 
responsabilidades vinculadas a prestações dos serviços, especialmente aquelas 
relacionadas com a qualidade e garantia dos serviços oferecidos; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DOTAÇÕES 

13.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta 
da seguinte dotação orçamentária do ano de 2.020. 

 

03 – Secretaria De Administração 
001 – Gerência De Administração 
04.122.0002.2006 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
052 – Red. 
 
03 – Secretaria De Administração 
001 – Gerência De Administração 
02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
058 – Red. 
 
04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
001 – Gerência De Finanças 
04.123.0003.2010 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
090 – Red. 
 
 
04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
001 – Gerência De Finanças 
04.123.0003.2010 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
099 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.122.0002.2043 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria  
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
148 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.122.0002.2043 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
154 – Red. 
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05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.301.0022.1033 – Equipamentos e Material Permanente Para Unidades 
Básicas 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
167 – Red. 
168 – Red. 
 
05 – Secretária De Saúde 
002 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 
10.302.0023.1120 – Aquis.Equip.e Mat.Permanente P/Media e Alta 
Complexidade 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
237 – Red. 
238 – Red. 
 
06 – Secretária De Infra estrutura 
001 – Gerência De Obras 
04.122.0007.2033 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
346 – Red. 
 
06 – Secretária De Infra estrutura 
001 – Gerência De Obras 
04.122.0007.2033 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
351 – Red. 
 
07 – Secretaria De Educação, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0005.2016 – Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
413 – Red. 
 
07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0016.2025 – Programa Do Salário - QSE 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
427 – Red. 
 
07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0016.2025 – Programa Do Salário - QSE 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
431 – Red. 
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07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.365.0006.1129 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
437 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
001 – Gerência De Proteção Basica 
08.244.0032.2070 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 
Promoção Social 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
522 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
001 – Gerência De Proteção Basica 
08.244.0032.2070 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 
Promoção Social 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
525 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.241.0009.2169 – Fundo Estadual De Assistência Social – FEAS 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
530 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.241.0009.2169 – Fundo Estadual De Assistência Social – FEAS 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
533 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
08.243.0029.2067 – Indice De Gestão Descentralizada – IGDBF 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
535 – Red. 
 
08 – Secretária De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
08.243.0029.2067 – Indice De Gestão Descentralizada – IGDBF 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
538 – Red. 
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08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.244.0032.2056 – Manutenção e Encargos Com o Fundo De Assistência 
Social 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
567 – Red. 
 
08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 
002 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
08.244.0032.2056 – Manutenção e Encargos Com o Fundo De Assistência 
Social 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
570 – Red. 
 
09 – Secretaria De Turismo, Industria e Comércio 
001 – Gerência De Turismo 
23.695.0031.2063 – Manutenção e Encargos 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
580 – Red. 
 
09 – Secretaria De Turismo, Industria e Comércio 
001 – Gerência De Turismo 
23.695.0031.2063 – Manutenção e Encargos 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
583 – Red. 
 
10 – Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente 
001 – Gerência De Agricultura e Meio Ambiente 
20.606.0017.2029 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
607 – Red. 
 
10 – Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente 
001 – Gerência De Agricultura e Meio Ambiente 
20.606.0017.2029 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
611 – Red. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos 
deste Contrato sujeita a licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na 
forma seguinte: 

14.1.1. Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas 
com os itens adquiridos: 



 

                                                             
   

___________________________________________________________________________________ 

Av. Joaquim Miguel dos Santos, 210 <> CAJUS <> 78.810-000<>contato@juscimeira.mt.gov.br<>(66)3412.1371 

CNPJ nº 15.023.955/0001-31 

a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro 
por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º 
(sexto) dia de atraso. 
14.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 

8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração 
poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 
10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

14.3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente 
ou entregar o produto sem apresentar situação regular no ato da assinatura do mesmo, 
garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

14.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
14.3.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 
(cinco) anos, e, 
14.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
14.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos. 

14.5. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, 
ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para 
efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, 
seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida 
ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da 
multa; 

14.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar 
à Administração; 

14.7 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos 
créditos que esta possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor 
que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT; 

14.8 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminha-la devidamente informada para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DO REAJUSTE E CORREÇÃO MONETÁRIA 
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15.1. Os preços propostos serão objeto de revisão entre as partes, com base 
na adequação aos novos preços estipulados pelos órgãos oficiais do governo federal, 
devendo a contratada comprovar os reajustes praticados respeitadas as disposições 
legais vigentes.  

15.2. Durante a vigência do Contrato não haverá correção monetária. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
16.1. Este Contrato vincula-se às disposições contidas nos documentos a 

seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: 
a) Edital de Pregão Presencial nº 005/2020 e seus anexos; 
b) Ata Registro de Preços; 
c) Proposta escrita do fornecedor e/ou recomposição de preços do lances 
verbais, caso houver. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO 

GERENCIADOR 
17.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos 

ao presente Contrato, a seguir especificados: 
a) Modifica-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do 
interesse público, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, 
respeitados os direitos da CONTRATADA; 
b) Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 
79 da Lei nº 8.666/93; 
c) Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 
Contrato; 
d) Fiscalização da execução do ajuste. 

 
e) A fiscalização citada nos itens anteriores não isenta a empresa vencedora 
das responsabilidades assumidas com a celebração do Contrato; 
f) Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
objeto o servidor ;..................., Designado pela Portaria nº ...................., de 
........................... 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, e ainda com as normas 
previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste 
Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
19.1. Para eficácia do presente instrumento, a Contratante providenciará seu 

extrato de publicação na Imprensa Oficial do Município. 
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CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DO FORO 
20.1. Fica eleito o Foro de Juscimeira/MT para dirimir quaisquer 

controvérsias advindas da execução deste Contrato. 
20.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes 

firmam o presente Contrato em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito 
legal, na forma do art. 60 da Lei nº 8.666/93. 
 
Juscimeira/MT, ............ de .................................... de 2020. 
 
 

 
 
 
 

Prefeito Municipal                     Empresa Vencedora 
 
 
 
 
 

 
Testemunhas: 
 
1:  
 
 
2:  

 


