
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 

 

EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, QUE SE 
ENQUADRE NA RECEITA DE ME E EPP E ALTERAÇÕES, EXCETO PARA OS ITENS 05 e 07 

 

Registro de Preços para aquisição de 

equipamentos de informática. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas atribuições, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2003, do Decreto Municipal nº 986 e 987 
de 26 de fevereiro de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e no que 
couber, as disposições da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço, 
por item, através do link http://177.20.225.197:8079/scpi9/comprasedital/. A sessão pública 
será dia 09 de junho de 2021, com início às 9 horas, horário de Brasília – DF. Esta licitação 
objetiva o REGISTRO DE PREÇOS de diversos equipamentos de informática, a serem 
adquiridos quando deles o Município necessitar e possui cota reservada para os itens 05 e 07 
para Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP e será processada pelo 
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 267, de 17 de fevereiro de 2021.  

 
1 DO OBJETO 
1.1 A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta para Registro de Preços de 
equipamentos de informática, conforme as especificações descritas abaixo. 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNID. DE 
MEDIDA 

QUANT. 
ESTIMADA 

01 

MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

Processador de no mínimo 8º geração com no mínimo 6 cores físicos e 12 virtuais, cache 
mínima 12mb, chipset geração mínima c246 ou mais atual; capacidade mínima de 
memória ddr4 instalada 16gb, expansível até 128gb, controladora de vídeo integrada e 
dedicada capacidade mínima 2gb ddr5 séries p400 ou mais atual, hd 1tb + ssd 256gb 
originais e legítimos com windows 10 pro original de fábrica, mínimo para portas de 
comunicação: 8 saídas usb, 2 saídas display port ou mini display port, entrada e saída e 
audio, rede gigabit, conexões padrão: 2 slots para discos: m.2 nvme 2280 ssd slots de 
expansão: mínimo: 1 pcie 3 x4 (x16 connector); 2 m.2 pcie 3 x4; 1 pcie gen 3 x16; 2 pcie 
3 x1, fonte de no máximo 500w com 90% de eficiência, deverá acompanhar teclado e 
mouse sendo da mesma marca e fabricante da estação de trabalho monitor de no mínimo 
23,6”, com ajuste de altura, inclinação e rotação, sendo da mesma marca e fabricante da 
estação de trabalho, sendo que o padrão de conexão deva ser o mesmo da estação de 
trabalho, resolução mínima full hd, indicar modelo, anexar catálogo junto a proposta para 
estação de trabalho e monitor: anexar catálogo do fabricante, informar marca, modelo, p/n, 
garantia mínima 3    anos na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa com atendimento via 
central de chamados próximo dia útil a ser indicado na proposta de fornecimento. 

UN 04 

02 

SERVIDOR FORMATO RACK 

Gabinete de no máximo 2us de altura com conjunto de trilhos inclusos sendo que estes 
deverão estar especificados em proposta, além de atender aos seguintes requisitos 
mínimos abaixo: informar marca, modelo, p/n completo do servidor e anexar catálogo 
completo em português; 2 processadores de no mínimo 12 cores cada processador, 
intervalo de clock 2,2 a 3,2ghz, cache:16,5mb, 2 processadores inclusos e instalados 
a ser      informado      p/n      do      2º      processador      na proposta;4x32=128gb ddr4 
2933mhz indicado p/n de cada módulo usado na composição, obrigatoriamente terá que 
ser da mesma marca e fabricante do servidor a ser indicado na proposta de fornecimento; 
hds internos 4x960gb ssd hot plug, informar e indicar p/n e capacidade instalada, 

UN 01 

http://177.20.225.197:8079/scpi9/comprasedital/


 
 

obrigatoriamente sendo da mesma marca e fabricante do servidor a ser indicado na 
proposta; controladora raid de no mínimo 2gb capacidade mínima atendendo aos níveis 
mínimos:0,1,5,6,10,50,60 a ser indicado em proposta os atendimentos além de citar o 
modelo da controladora integrada de fábrica; conexões:usb no mínimo 4 portas, 1 saída 
vga frontal a ser indicado na proposta o atendimento a demanda sendo obigatório ser 
original e do mesmo fabricante do servidor e 1 saída vga traseira originais e da mesma 
marca do servidor, 4 portas de rede gigabit integradas padrão integradas; placa de rede 
dual port 10gb sfp a ser indicado modelo e p/n na proposta sendo que deva ser original e 
do mesmo fabricante do servidor, fonte redundante de no máximo 750w, a ser indicado em 
proposta o atendimento do solicitado; o proponente deverá entregar também: garantia total 
mínima de 3 anos na pefeitura municipal de serafina corrêa com atendimento on site pelo 
fabricante com abertura via central de chamados 0800 a ser indicado via proposta de 
fornecimento. 

03 

HD SSD 960GB 2,5” SÉRIES SERVIDOR MTBF 

2 milhões de horas, garantia mínimo 3 anos; comprovados via catálogo do fabricante. 

OBS: HDS tem que ser 100% compatíveis e proponente deverá garantir funcionamento 

em proposta com equipamento: HP DL380G9 em RAID 6 

UN 02 

04 

MICROCOMPUTADOR i5 DESKTOP COM AS SEGUINTES 
CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 2,+ Ghz cache mínima 12 mb; 

8gb de memória mínima padrão instalada ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca 

ou homologada e etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb; SSD 256GB 

NVME M.2 com windows 10 pro pré instalado de fábrica original e legítimo com serial 

gravado na bios, sendo que hd deverá conter etiqueta do fabricante da cpu ou ser 

da mesma marca; Office home & business 2019 esd original e legítimo com chaves a 

serem disponibilizadas no ato da entrega do equipamento, sendo que os equipamentos 

só serão liberados para pagamento após ativação de todas as licenças; Mínimo 6 portas 

usb, sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 saídas display port ou hdmi, 1 rede gigabit 

integrada; controladora de vídeo padrão hd integrada; controladora de áudio integrada; 

Fonte de no máximo 65w com 85% de eficiência mínima; Teclado, mouse, monitor de 

no mínimo 21,5” com giro e ajuste de tela vertical e horizontal, sendo da mesma 

marca e fabricante da cpu, Para cpu, especificar, marca, modelo. Garantia total 3 anos 

declarado em proposta pelo proponente informar também 0800 para abertura de 

chamados. 

UN 10 

COTA AMPLA 

05 

DESKTOP i3 COM MONITOR- MICROCOMPUTADOR DESKTOP MINI COM AS 
SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 3,0 ghz cache mínima 6mb; 4gb de 

memória mínima padrão instalada ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca ou 

homologada e etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb comprovados via 

catálogo; ssd 128gb ssd NVMe M.2; windows 10 pro pré instalado de fábrica original e 

legítimo com serial gravado na bios, sendo que hd deverá conter etiqueta do fabricante 

da cpu ou ser da mesma marca; mínimo 6 portas usb, sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 

saídas display port ou hdmi, 1 rede gigabit integrada; controladora de vídeo padrão hd 

integrada; controladora de áudio integrada fonte de no máximo 65w com 85% de 

eficiência mínima; teclado, mouse, monitor de no mínimo 18,5”, sendo da mesma marca 

e fabricante da cpu, para: monitor deverá especificar marca e modelo na proposta e 

anexar catálogo o qual também deverá contêr 3 anos de garantia, se atendido por 

extensão de garantia será necessário indicar na proposta; para cpu, especificar, marca, 

modelo, p/n, anexar catálogo na proposta; garantia total 3 anos declarado em proposta 

pelo proponente. informar também 0800 da marca ofertada. 

UN 
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COTA RESERVADA 

06 

DESKTOP i3 COM MONITOR- MICROCOMPUTADOR DESKTOP MINI COM AS 
SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 3,0 ghz cache mínima 6mb; 4gb          
de memória mínima padrão instalada ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca ou 
homologada e etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb comprovados via 
catálogo; ssd 128gb ssd NVMe M.2; windows 10 pro pré instalado de fábrica original e 
legítimo com serial gravado na bios, sendo que hd deverá conter etiqueta do fabricante 
da cpu ou ser da mesma marca; mínimo 6 portas usb, sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 
saídas display port ou hdmi, 1 rede gigabit integrada; controladora de vídeo padrão hd 
integrada; controladora de áudio integrada fonte de no máximo 65w com 85% de 
eficiência mínima; teclado, mouse, monitor de no mínimo 18,5”, sendo da mesma marca 
e fabricante da cpu, para: monitor deverá especificar marca e modelo na proposta e 
anexar catálogo o qual também deverá contêr 3 anos de garantia, se atendido por 
extensão de garantia será necessário indicar na proposta; para cpu, especificar, marca, 
modelo, p/n, anexar catálogo na proposta; garantia total 3 anos declarado em proposta 
pelo proponente. informar também 0800 da marca ofertada. 

UN 12  

COTA AMPLA 

07 

DESKTOP i3 SEM MONITOR- MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM AS 
SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 3,0 ghz cache mínima 6mb; 4gb de 

memória mínima padrão instalada ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca ou 

homologada e etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb comprovados via 

catálogo; ssd 128gb ssd NVMe M.2; windows 10 pro pré instalado de fábrica original e 

legítimo com serial gravado na bios, sendo que hd deverá conter etiqueta do fabricante 

da cpu ou ser da mesma marca; mínimo 6 portas usb, sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 

saídas display port ou hdmi, 1 rede gigabit integrada; controladora de vídeo padrão hd 

integrada; controladora de áudio integrada fonte de no máximo 65w com 85% de 

eficiência mínima; teclado, mouse, monitor de no mínimo 18,5”, sendo da mesma marca 

e fabricante da cpu, para: monitor deverá especificar marca e modelo na proposta e 

anexar catálogo o qual também deverá contêr 3 anos de garantia, se atendido por 

extensão de garantia será necessário indicar na proposta; para cpu, especificar, marca, 

modelo, p/n, anexar catálogo na proposta; garantia total 3 anos declarado em proposta 

pelo proponente. informar também 0800 da marca ofertada. 

UN 

 
 
 
 
 

23 

 
 
 

 

COTA RESERVADA 

08 

DESKTOP i3 SEM MONITOR- MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM AS 
SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 3,0 ghz cache mínima 6mb; 4gb de 
memória mínima padrão instalada ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca ou 
homologada e etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb comprovados via 
catálogo; ssd 128gb ssd NVMe M.2; windows 10 pro pré instalado de fábrica original e 
legítimo com serial gravado na bios, sendo que hd deverá conter etiqueta do fabricante 
da cpu ou ser da mesma marca; mínimo 6 portas usb, sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 
saídas display port ou hdmi, 1 rede gigabit integrada; controladora de vídeo padrão hd 
integrada; controladora de áudio integrada fonte de no máximo 65w com 85% de 
eficiência mínima; teclado, mouse, monitor de no mínimo 18,5”, sendo da mesma marca 
e fabricante da cpu, para: monitor deverá especificar marca e modelo na proposta e 
anexar catálogo o qual também deverá contêr 3 anos de garantia, se atendido por 
extensão de garantia será necessário indicar na proposta; para cpu, especificar, marca, 
modelo, p/n, anexar catálogo na proposta; garantia total 3 anos declarado em proposta 
pelo proponente. informar também 0800 da marca ofertada. 

 

UN 07 



 
 

09 

NO-BREAK 1500 VA COM  AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS  MÍNIMAS: 

Especificações 
Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno 
com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular 
PWM), Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando 
a sua vida útil, Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser 
substituída, Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado, Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com 
níveis muito baixos de carga. 

True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do 
equipamento, ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, 
Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o 
seu funcionamento ideal, Interativo - regulação on-line, Inversor sincronizado com a 
rede (sistema PLL), Porta fusível externo com unidade reserva.Garantia mínima de 01 
Ano na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa 

UN 30 

10 
HD SSD CAPACIDADE MÍNIMA 120GB 

Velocidade mínima leitura: 530mb/s, gravação 440mb/s a Garantia mínima: 3 anos na 
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, indicar na proposta marca e modelo. 

UN 
 

10 
 

11 
HD SSD CAPACIDADE MÍNIMA 240GB 

Velocidade mínima leitura: 530mb/s, gravação 440mb/s garantia mínima: 3 anos na 
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, indicar na proposta marca e modelo. 

UN 10 

   12 

HD EXTERNO USB 3.0 EM 2,5”; CAPACIDADE MÍNIMA 1TB 

Informar: marca e modelo. 

garantia mínima 2 anos na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa. 

UN 05 

13 

LICENÇAS LEGÍTIMAS SERVER STD 2019 

FORMATO OPEN WINDOWS SERVER STD 2019 a qual 

será confirmada sua autenticidade no ato do recebimento acompanhada de cópia do 

contrato microsoft o qual deverá constar dados como: nº da licença, nº do contrato, 

quantidade de licenças+ 20 licenças legítimas para terminal server (acesso remoto) open 

por usuário as quais também se submeterão a verificação de   autenticidade. 

UN 10 

14 
PEN DRIVE 

32gb USB 2.0, indicar: marca, modelo. Garantia mínima 1 ano na Prefeitura 
Municipal de Serafina Corrêa. 

UN 30 

15 

MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Especificações: 
Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz,Modo de Economia de Toner, Capacidade 
de Saída do Papel: 150 folhas, Funções de Segurança: Active Directory, Secure Function 
Lock, Bloqueio de Slot, Secure Print, Fonte de Alimentação: CA 110V 50 / 60Hz, 
Certificação Energy Star, Tela LCD: Touchscreen Colorido de 3.7" 
Impressão: 
Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso),Descrição de Duplex: Para
 impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem, 
Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi, Cópias Múltiplas Acesso 
Remoto, Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos, Funções Principais: Impressão, 
digitalização, cópia, Cópia Duplex (Frente e Verso), Tempo de Impressão da Primeira 
Página: Menos de 8 segundos, Tempo da Primeira Impressão: Menos de 8 segundos, 
Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico, Memória Padrão: 512 MB, Velocidade 
Maxima em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4),Velocidade Máx. de Impressão em 
Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4), Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 
1200 x 1200 dpi, Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi 
Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas, Capacidade de Entrada de Papel Padrão 
(folhas): Bandeja com capacidade até 250 folhas, Capacidade de Papel na Bandeja 
Opcional (folhas): 2 x 520 folhas, Bandeja Multiuso: 50 folhas, Capacidade de Impressão 
Duplex (Frente e Verso), Interfaces Padrão: Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta 
velocidade, Interface de Rede Embutida: Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, 
Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux 
Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 
1.0, Função de Impressão Segura, Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas, 
Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas, Volume de Impressão Mensal 
Recomendado: Até 3.500 páginas/mês, Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: 
AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint & Scan, Mopria, Cortado Workplace. 
 

UN 08 



 
 

Cópia: 
Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi, Copia sem uso do PC, Capacidade 
Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 70 folhas, Velocidade da Cópia 
em Preto: Até 42 cpm (carta/A4), Velocidade da Cópia em Color: Até 42 cpm (carta/A4), 
Ampliação / Redução: Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%, 
Redução/Ampliação: 25% ~ 400%, Função de Cópias Ordenadas, Agrupamento de 
Cópias (2 em 1): Ordenadas, N em 1, Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício, Cópia 
Duplex (Frente e Verso), Cópias de ID (Documentos de Identidade) 

Garantia mínima 3 Anos 
Acompanhar Autotransformador de 1500VA, Entrada 220V, Saída 110V 

16 

AUTOTRANSFORMADOR 1500VA, ENTRADA 220V, SAÍDA110V 

Eficiência mínima 70%, garantia mínima 1 ano na Prefeitura Municipal de Serafina 

Corrêa. Apresentar marca e modelo. 

UN 10 

17 

ROTEADOR WIRELESS AC1350 DUAL BAND, A SER FORNECIDO EM KIT DE 3 
UND COM REPETIÇÃO DE SINAL 
(Tecnologia de Roteamento Dinâmico); A função ART escolhe automaticamente o 
caminho mais limpo para todos os seus dispositivos com base na localização de cada 
unidade. Não importa onde você esteja, você sempre tem a melhor conexão possível, 
através de um único SSID (nome da rede). Se é de 2.4 GHz ou 5GHz, a ART coloca seus 
dispositivos na banda certa com base no dispositivo e para o que você está usando. Com 
ART, você pode passar de uma sala para outra enquanto você transmite, joga, baixa e 
navega em uma conexão Wi-Fi perfeita. Otimiza automaticamente a sua rede através do 
Wi-Fi. Conecta-o automaticamente a melhor unidade para obter a melhor conexão com 
a Internet. Opere seus dispositivos à sua velocidade. O aplicativo deve oferecer o poder 
de priorizar dispositivos para velocidades mais rápidas e compartilhamento, tudo a partir 
do seu smartphone. Priorize dispositivos e aplicativos para um desempenho mais rápido 
quando necessário; compartilhe informações da rede Wi-Fi para convidados Solução de 
problemas, teste de velocidade e execução de diagnósticos; monitore o tráfego para 
dispositivos individuais. Especificações Mínimas: Quad-core CPU; Wireless: 400 Mbps 
em 2.4 GHz + 867 Mbps em 5 GHz; 

4 antenas internas por unidade, 2 portas Gigabit porunidade; 1 porta USB Tipo-C; 

compatível com IPv6 (a versão mais recente de protocolo de Internet); Bluetooth 4.2 

UN 20 

18 

MOUSE ÓPTICO 

Resolução mínima: 1000 dpis, conexão usb; rastreamento óptico de alta definição, 
compatibilidade com windows, mac, linux; garantia do fabricante 3 anos. 

Informar Marca e modelo. 

UN 50 

19 

TECLADO USB 

Em português com “ç” completo com teclado numérico, conexão USB, Digitação macia, 
confortável e silenciosa, resistente a derramamentos; teclas duráveis, barra de espaço 
curva; garantia do fabricante 3 anos. 

Informar Marca e modelo. 

UN 50 

20 

LICENCIAMENTO PERPÉTUDO MICROSOFT OFFICE 

STD 2019 OPEN compostos por: word, excel, power point, outlook, publisher, onenote; 
indicar p/n do produto fornecido para licenciamento governamental com contrato a ser 
emitido para Município de Serafina Corrêa com número da licença, número do contrato, nr 
da autorização Microsoft, será conferido e ativado antes da liberação de 

pagamento. 

UN 08 

     
21 

FONTE ATX 200W 

Bivolt, com cooler, informar marca, modelo e características técnicas. garantia mínima 1 
ano no Município de Serafina Corrêa/rs 

UN 
10 

    
22 

MONITOR 23.6” 
Bivolt, LED, Painel IPS, Resolução FULL HD, Conexões HDMI, Display Port e VGA, 60 
Hz, Tempo de Resposta 5 ms, Garantia mínima 1 ano. 

UN 04 

1.2 A empresa licitante deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos pelo 
município, no local indicado pela municipalidade, livre de fretes e carga e descarga, ou seja, a 
empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para o Município. 
1.3 As quantidades e o prazo de entrega dos equipamentos que vierem a ser adquiridos serão 
definidas no respectivo Pedido de Empenho, que só será emitido dentro do prazo de validade 
desse Registro de Preços. 



 
 

1.4 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar ou contratar a aquisição 
que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a 
preferência ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições. 
1.5 O Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de 
Preços. 
 
2 DO SUPORTE LEGAL 

2.1 Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2003 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e alterações, instruções, termos e condições contidas neste Edital e seus anexos. 
 
3 DOS ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
3.1 Esclarecimentos e demais informações complementares sobre o presente Edital poderão ser 
solicitadas pelo endereço eletrônico licitacao@serafinacorrea.rs.gov.br. 
3.2 Caso haja impugnações ao Edital interpostas por licitante deverá ocorrer até o segundo dia 
útil que anteceder a data de abertura da licitação. Se interpostas por qualquer cidadão, deverão 
ser apresentadas até o quinto dia útil que antecede a abertura da licitação.   
3.3 Na hipóteses de ser enviado por e-mail deverá ser encaminhado por assinatura eletrônica ou 
deverão ser apresentados por escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de 
Julho, nº 202, Serafina Corrêa-RS. 
 

4. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
4.1 Para ser efetuado o Credenciamento a licitante solicitar até dois dias uteis anteriores a 
Sessão Pública, a chave de acesso para participação no certame. 
4.1.1 A Licitante deverá acessar o link http://177.20.225.197:8079/scpi9/comprasedital/ “clicar em 
clique aqui para solicitar a chave de acesso”, no canto superior direito e realizar o cadastro. A 
chave de acesso e senha serão encaminhados para o e-mail cadastrado. 
4.1.2 Em conformidade com o disposto no art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, fica 
estabelecida cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do total do 
quantitativo estimado dos itens 05 e 07 desta licitação, conforme consta nos itens 06 e 08 da 
Lista de Valores para Referência. 
4.1.3 Na hipótese de uma mesma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sagrar-se 
vencedora quanto à cota ampla e à reservada, a contratação de ambas as cotas deverá ocorrer 
pelo preço da cota de menor valor. 
4.1.4 Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao licitante 
vencedor da cota ampla, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 
pratiquem o preço do primeiro colocado. 
4.1.5 As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por 
meio do sistema até o horário determinado para a realização do certame. 
4.1.6 Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação que preencham as condições de credenciamento constante deste Edital 
e seus Anexos, sendo: 
I - Declaração de Habilitação dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, como 
condição indispensável de participação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 
10.520/2003. 
II - Declaração de Regularidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS), com prova de regularidade emitida no site www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis   
III – Documentos do Credenciado: 
- Se representada diretamente, por meio do proprietário ou sócio administrador: 
a) Documento original de identidade respectiva cópia autenticada para instrução do processo. 
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b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
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. 
- Se representada por procurador: 
a) Instrumento público ou particular de procuração, com a firma do outorgante devidamente 
reconhecida em cartório, devendo constar o nome da empresa outorgante e também o nome do 
outorgado, além da indicação de amplos poderes para a formulação de propostas e/ou lances e 
para a prática dos demais atos inerentes ao certame; OU 

b) Termo de credenciamento com a firma do outorgante devidamente reconhecida em cartório, 
devendo constar o nome da empresa outorgante e também o nome do outorgado, além da 
indicação de amplos poderes para a formulação de propostas e/ou lances e para a prática dos 
demais atos inerentes ao certame, conforme modelo deste Edital (Anexo III). 
Observação: Em ambos os casos supracitados, o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 
4.2 O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 
da licitante ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica 
para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
4.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Serafina Corrêa, promotor da licitação, 
qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 
5. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
5.1 No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a 
utilização de sua chave e senha. 
5.2 O licitante poderá participar da sessão pública na internet e deverá acompanhar o andamento 
do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.3 A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em 
campo próprio do sistema eletrônico. 
 
6. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
6.1 As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio 
do sistema até o horário determinado para a realização do certame. 
6.2 Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo determinado em sessão pela 
pregoeira que não poderá ultrapassar o prazo de até 24 horas, salvo motivo justificado. 
6.3 Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
a) preço unitário e total para cada item em moeda corrente nacional; 
b) a marca dos produtos ofertados e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante 
exigências editalícias; 
c) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão 



 
 

deste pregão eletrônico; 
IMPORTANTE: Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação 
da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou 
logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a 
sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.  
 
7 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
7.1 Todos os documentos incluídos no sistema deverão possuir autenticação digital ou assinatura 
eletrônica, conforme o caso. 
7.1.1 Na hipótese da licitante possuir documentos somente na forma física, que necessitem ser 
levados ao cartório para autenticação a licitante, poderá optar por enviar os documentos 
autenticados via Correio, observando o prazo de até 3 dias úteis, mediante correspondência 
endereçada ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, no 
endereço: Av. 25 de julho, 202, centro de Serafina Corrêa/RS, CEP 99.250-000. 
7.2 A critério do pregoeiro, mediante justificativa, esses prazos poderão ser prorrogados.  
 
8 FORMULAÇÃO DE LANCES E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS   
8.1 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
8.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  
8.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
8.4 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
8.5 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico.  
8.6 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.  
8.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do 
menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para 
duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:  
a) O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance consignado no sistema.  
b) O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  
c) Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro.  
 
9. MODO DE DISPUTA  
9.1 Será adotado o modo de disputa aberto, quando os licitantes terão a oportunidade de 
apresentar lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 6.  
9.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública.  
9.3 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
quando se tratar de lances intermediários.  
9.4  Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.  



 
 

9.5  Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, 
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 
negociação por menor preço.    
9.6 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de 
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  
9.7 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e 
quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no site 
www.serafinacorrea.rs.gov.br . 

 
10 NEGOCIAÇÃO, CRITERIO DE DESEMPATE E JULGAMENTO   
10.1 O critério de desempate irá ocorrer conforme estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei 
nº 8.666/1993. 
10.2 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 
10.3 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 
desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtida melhor 
proposta.  
10.4 A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 
julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, 
que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados conforme item 6.2. 
10.5 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará item a item classificados em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 
habilitação da licitante conforme disposições do edital. 
10.6  Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às 
exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
Edital. 
10.7 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 
 
11 DA HABILITAÇÃO  
11.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá incluir no sistema os seguintes 
documentos: 
11.2 DA HABILITAÇÃO JURIDICA  
a) Documento de Identificação pessoal; 
b) Registro comercial no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
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. 
IMPORTANTE: Se os documentos referidos no subitem 11.2 foram incluídos na fase de 
credenciamento, será dispensa sua inclusão na fase de habilitação. 
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11.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.  
Importante: Poderá ser comprovada a Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal 
apresentando o Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento; ou Certidão Cadastral 
vigentes; ou outro documento oficial que contenha o número de inscrição e a especificação do 
ramo de atividade da licitante; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 
d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
f)  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  
 
11.4 DECLARAÇÕES 

a) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
assinada pelo representante legal da empresa (Anexo IV); 
Observação: Poderá ser apresentada, em substituição ao exigido acima, a Certidão Negativa 
de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente, fornecida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, dentro de seu período de validade; 
b) Declaração de inexistência de fato impeditivo sob as penalidades cabíveis, para contratar com 
a Administração Pública, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 8.666/93 (Anexo V); 
c) Declaração de que não possui em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, 
no Município de Serafina Corrêa-RS (Anexo VII). 
 

11.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de natureza falimentar, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo de validade quando constar expressamente a 
data de validade na certidão, ou com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias contados 
da data de abertura da licitação. 
 
12 DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/05 
12.1 A microempresa, a empresa de pequeno porte e o microempresário individual, bem como a 
cooperativa, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e 
trabalhista deste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação fiscal que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
sessão em que foi declarada como vencedora do certame.  
12.1.2 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 
alguma restrição. 
12.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 
durante o transcurso do respectivo prazo. 
 
 
 



 
 

13 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
13.1 Não serão aceitas ofertas finais de valores que se encontrem acima do valor de referência 

fixado pelo município para este processo licitatório. 

IMPORTANTE: Esta licitação possui caráter sigiloso quanto ao valor de referência. Portanto, não 

consta no Edital e se tornará público somente na fase de lances. 

13.2 Serão desclassificadas:  
a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação;  
b) as que contiverem opções de preços alternativos, forem omissas em pontos essenciais, de 
modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 
que não atenderem aos requisitos deste Edital;  
c) as propostas que apresentarem preços manifestamente superestimados ou inexequíveis. 
 
14 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
14.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o item pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso. 
14.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo declarada vencedora ocasião em que a Pregoeira 
poderá negociar diretamente com o proponente, para que seja obtido preço melhor. 
14.3 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou quando 
houver recurso pela própria autoridade competente. 
 
15 DOS PRAZOS 
15.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para assinar 
a Ata do Registro de Preços, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei 8.666/93. 
IMPORTANTE: A ata será enviada para assinatura eletrônica ao endereço cadastrado na 
proposta, devendo constar nesta a identificação da empresa ou do responsável pela 
assinatura e o CNPJ ou CPF.  A assinatura deverá ser processada dentro do prazo 
estabelecido no ato convocatório. 
15.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata do Registro de Preços, a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata do 
Registro de Preços, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então 
revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor total dos itens adjudicados e mais a suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por até 2 (dois) anos. 
 
16 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
16.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
16.2 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública 
do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.  
16.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 



 
 

16.5 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser assinadas eletronicamente e enviadas 
por e-mail ao endereço pregoeiro@serafinacorrea.rs.gov.br. 
16.5.1 Na hipótese da empresa não possuir assinatura eletrônica, deverá apresentar o recurso 
junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, Serafina Corrêa-RS, motivo 
pelo qual, deverá responsabilizar pela entrega no prazo estipulado no subitem 12.1. 
 
17 DA ENTREGA DO OBJETO 
17.1 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo Pedido de 
Empenho. 
17.2 O prazo para a entrega dos equipamentos será de 20 (vinte) dias úteis para os 
microcomputadores e servidor, e de 07 (sete) dias úteis para os demais itens, após o pedido de 
empenho, e deverá ser entregue nos locais indicados pela municipalidade. 
17.3 Os itens solicitados deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a 
permitir completa segurança e o controle de qualidade durante o transporte. 
 
18 DO PAGAMENTO 
18.1 O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, posteriormente a entrega 
do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal, vistada e aprovada pelo Fiscal da Ata e 
Secretário Municipal da Pasta requisitante, em depósito na conta bancária indicada na proposta 
financeira, e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8666/1993. 
18.2 Será obrigatório constar, em cada Nota Fiscal emitida a identificação do presente processo 
licitatório. 
18.3 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
18.4 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o 
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme 
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador. 
18.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV ou IPCA acumulado no período – considerando sempre o índice de menor valor – e 
a Administração compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
 
19 DA FISCALIZAÇÃO 
19.1 Em observância ao Art. 67 da Lei 8.666/93, a fiscalização da Ata do Registro de Preços e a 
observação das especificações constantes neste Edital será realizada por meio da Secretaria 
Municipal requisitante do objeto. 
19.2 A fiscalização sobre todos os termos do Registro de Preços a ser exercida pelas Secretarias, 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe 
implicará corresponsabilidade pela eventual entrega incorreta do objeto. 
19.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser 
prontamente atendidas pela empresa Adjudicatária, sem qualquer ônus para a Administração. 
 
20 DAS PENALIDADES  
20.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) Deixar de apresentar a documentação exigida após a habilitação, conforme exigência 
editalícia: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 
(dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;  
b) Manter comportamento inadequado durante o certame, mesmo após advertência verbal, 
consignada em ata pelo pregoeiro: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor estimado da contratação; 
d) Executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
e) Executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho; 
f) Inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
g) Inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado do Pedido de Empenho; 
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
20.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
outras. 
20.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo 
com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa da Detentora dos Preços, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
20.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 
“caput”, da Lei nº 8.666/93. 
20.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
20.5 No caso de aplicação de multa, a Detentora dos Preços, será notificada, por escrito, da 
referida sanção, tendo ela o prazo de até 10 dias, contados do recebimento da notificação, para 
recolher a importância à Secretaria Municipal da Fazenda, sendo necessária a apresentação de 
comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
20.6 As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso.  
20.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
20.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
20.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser aplicada àqueles que retardarem a execução do Pregão, demonstrarem não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude 
fiscal. 
 
21 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

21.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 

22 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
22.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias 
indicadas pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
GABINETE DO PREFEITO 



 
 

04.122.0185.2007. 0000 - Manutenção das atividades do gabinete do prefeito 

4.4.90.30.00 – Material de Consumo – 1144 

04.062.0185.2201.0000 – Manutenção da Procuradoria Jurídica 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes -  Ficha 026 

04.122.0185.2007.0000 – Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 043 

04.131.0185.2234.000 – Manutenção das ativi. Coordenação com.social imprensa 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes - 069 

04.124.0185.2124.0000 – Manutenção das atividades unidade do s. controle interno 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes - 065 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

04.122.0185.2009.0000 Manutenção das atividades da secretaria de administração 

4.4.90.30.00 – Material de Consumo 1145 

04.122.0185.2009.0000 – Manutenção da atividade da secretaria 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 091 – 1233 

SECRETARIA DE FAZENDA 

04.123.0185.2017.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria 

4.4.90.30.00 Material de Consumo –1146 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 132 

04.129.0185.2283.0000- Manutenção do setor tributário municipal 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSITO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

04.122.0185.2033.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria de Obras 

4.4.90.30.00 -  Material de Consumo 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 161 – 1226 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 1174 - 1234 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12.122.0185.2038.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria da Educação 

4.4.90.30.00 – Material de Consumo – 1148  

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  

10.301.0213.2069.0000 – Man/Ref/Cons/das unidades básicas de Saúde 

4.4.90.30.00 – Material de Consumo -1149 

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO 

20.122.0185.2097.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo -1150 

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO 

20.122.0185.2097.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

23.122.0216.2307.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria do Turismo 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo - 1151 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

08.122.1208.2159.0000 – Manutenção das atividades e funcionamento das atividades da Secretaria 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo – 1152 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

04.122.0185.2303.0000- Manutenção das atividades da Secretaria do Meio ambiente 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo – 1153 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

23.122.0126.2098.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria de desenvolvimento econômico 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo – 1154 

4.4.90.52.00 –Material de consumo – 795 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 798 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 

12.122.0054.2306.0000 – Manutenção da Secretaria de Cultura 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo – 1155 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 1047 



 
 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes –  652 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

04.122.0185.2156.0000 – Manutenção das atividades Secretaria de Coordenação Planejamento plan 

3.3.90.30.00- material de consumo - 613 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12.365.1205.2048.0000 manutenção da educação infantil – creches 

3.3.90.30.00 material de consumo 272 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 276 

12.365.1205.2049.0000 manutenção da educação infantil – pré escolar 

3.3.90.30.00 material de consumo 963 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 574 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 1247 

12.364.0204.2298.0000 manutenção do polo de universidade aberta do brasil 

3.3.90.30.00 material de consumo 358 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 361 

12.361.1205.2034.0000 manutenção do ensino fundamental 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 255 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 259 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 325 

12.122.0185.2038.0000 Manutenção das atividades da secretaria de educação 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 244 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.122.0228.2064.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 409 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 404 

10.301.0213.2069.0000 MANUTENÇÃO/REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1110 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1223 

10.301.0213.2335.0000 implementação de políticas para a rede de atenção psicossocial 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 088 

GABINETE DO PREFEITO 

04.122.0185.2007.0000 manutenção das atividades do gabinete do prefeito 

3.3.90.30.00 material de consumo 037 

04.131.0185.2234.0000 manuteção das ativi. coordenação com. social imprensa 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 067 

04.124.0185.2124.0000 man. das ativ. unidades do s. controle interno 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 062 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

04.122.0185.2009.0000 manut. atividades da secretaria 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 085 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

04.123.0185.2017.0000 manut. das ativi. da sec. de fazenda 

3.3.90.30.00 material de consumo 126 

04.129.0185.2283.0000 manutenção do setor tributario municipal 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 147 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E DES. URBANO 

04.122.0185.2033.0000 manut. das atividades da secretaria de obras 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 157 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIOS 

20.122.0185.2097.0000 manut. das atividades da secretaria 

3.3.90.303.00 material de consumo 522 

20.606.0173.1522.0000 aquisição de máquinas e implementos 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 1029 

20.606.2841.2527.0000 mnutenção das atividades do SIM 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 569 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

23.122.0216.2307.0000 manutenção da secretaria de turismo 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 668 



 
 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 1200 

3.3.90.30.00 material de consumo 1060 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

08.122.1208.2159.0000 man. das ativ. de func. assist. social/suas 

3.3.90.30.00 material de consumo 1199 

08.244.0219.2237.0000 manut./ampl. centro ref. assistencia social-cras 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 671 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 1254 

08.244.0220.2827.0000 man. serv. proj. prog. bem. centro ref. esp. assist. creas 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 685 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 1255 

08.244.1000.2195.0000 manut. ativ. apoio a gestão bloco gbf 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 719 

08.243.0223.2087.0000 manut. das atividades do conselho tutelar 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 659 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

04.122.0185.2303.0000 manutenção da secretaria de meio ambiente 

3.3.90.30.00 material de consumo 760 

18.541.0215.2094.0000 gestão de apoio ao meio ambiente 

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente 751 

 

23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1 As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão na Ata do Registro de 
Preços, a ser assinada pela licitante vencedora do certame. 
23.2 Homologado e Adjudicado o resultado classificatório, os preços serão registrados no 
Departamento de Compras, que poderá requisitar, quando necessário, à celebração das 
contratações decorrentes, mediante a solicitação formal da Ata do Registro de Preços durante o 
período da sua vigência e nas condições deste Edital. 
23.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir o objeto referente 
ao registro de preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie.  
23.4 Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações 
e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
23.5 Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Administração 
poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde 
que razões de interesse público justifiquem e, que o primeiro classificado não possua capacidade 
de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do 
Edital e o Preço Registrado. 
23.6 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Licitação. 
23.7 É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase 
da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 
proposta. Assim, ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, 
especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação 
das empresas em disputa, o responsável pela condução do certame poderá promover diligências 
para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada 
de decisão da Administração, com base no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 (TCU, Acórdão 
3418/2014 – Plenário). 
23.8 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
contratado/beneficiário do preço registrado para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 



 
 

23.9 A contratada será obrigada a manter, durante toda a execução da vigência do Registro de 
Preços, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
23.10 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente subsequente aos ora 
fixados, salvo quando ocorrer de outro certame já estar marcado para o mesmo dia, situação em 
que será retificada a data e publicada nos meios pertinentes. 
23.11 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da lei nº 8.666/93, sobre o valor 
inicial registrado. 
23.12 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
23.13 A Administração poderá revogar a licitação, por interesse público, devendo anulá-la, por 
ilegalidade, em despacho fundamentado. 
23.14 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 
23.15 A participação nesta Licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os 
termos, cláusulas e condições do Edital, dos seus Anexos e das normas que o integram. 
23.16 Fazem parte integrante deste Edital: 
a) Anexo I – Modelo de Declaração de Habilitação; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de enquadramento da empresa; 
c) Anexo III – Modelo de Termo de Credenciamento; 
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de cumprimento ao Art. 7º da Constituição Federal; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 
f) Anexo VI – Declaração de Regularidade no CEIS; 
g) Anexo VII – Modelo de Declaração referente ao quadro societário da empresa; 
h) Anexo VIII – Proposta Financeira 
i) Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preço; 
j) Anexo X – Termo de Referência; 
23.17 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
23.18 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e Ata do Registro de Preços dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 
por mais privilegiado que seja. 
23.19O Edital relativo ao objeto, bem como os demais atos oriundos desta licitação, encontrar-
se-ão à disposição dos interessados no Departamento de Licitação junto a Prefeitura Municipal 
ou por meio do site oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br. 

Serafina Corrêa, RS, 14 de maio de 2021. 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

 

Este documento se encontra examinado e aprovado 
pela Assessoria Jurídica do Município.  
Em: ___/____/______ 
 

______________________ 
OAB/RS 

 

http://www.serafinacorrea.rs.gov.br/


 
 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO I 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
  
 A empresa ____________ (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou 

Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de 

habilitação, contém todas as exigências editalícias que comprovam a regularidade jurídica e 

fiscal, bem como a capacitação técnica e econômica da empresa. 

  

 Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

  

 

   ________________, ____ de ___________ de 2021. 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO II 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 

 

 

  (Razão Social da licitante) _____________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, por meio de seu Responsável Legal ou contador, DECLARA, sob as 

penas da lei, que: 

 a) enquadra-se na situação de _____________ (microempresa, empresa de pequeno 

porte ou MEI); 

 b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite 

fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; 

 c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 

4º, incisos I a X, da mesma Lei.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

              ________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal ou Contador 

Carimbo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO III 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de 

identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo 

Município de Serafina Corrêa, na modalidade de Pregão Eletrônico nº _________, na qualidade 

de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e 

praticar os demais atos inerentes ao certame. 

 Na qualidade de representante legal da empresa __________________, outorga-se 

ao(à) acima credenciado(a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de 

Recurso.  

    

 

 

 
________________, ____ de ___________ de 2021. 

 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(Em papel timbrado) 

 

 

ANEXO IV 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
  
 A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 

_____ por seu representante legal, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma 

e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação 

pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

 

________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

CNPJ: _____________________________________________ 

 

Razão Social: _______________________________________ 

 
          
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo 

 
 
 
 
 



 
 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO V 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

  A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na ___________ (endereço 

completo), inscrita no CNPJ sob n° ____________, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com a Administração Pública, ou suspensa de 

contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes.  

  

  Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 
  

 

________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

(Em papel timbrado) 

 

 

ANEXO VI 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 

 

 

DECLARAÇÃO  
 

 

 A empresa ________ com sede na Av/Rua _______________, bairro ________, no 

Município de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante 

legal, __________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA 

estar regular no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), de acordo com 

consulta realizada no Portal de Transparência do Governo Federal em ___/___/____, conforme 

prova anexa.  

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 
Observação: Junto a esta declaração deverá constar prova da consulta realizada. Somente serão 

consideradas regulares e habilitadas as empresas cujo registro de consulta constar como “quantidades de 
registro encontrados 0”. A data da consulta não deve ser superior a  

30 (trinta) dias da data de abertura do certame.  

 
 
 

 
 
 



 
 

ANEXO VII 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA 

     

 

 

  A empresa ________ com sede na Av./Rua _______________, bairro ________, 

no Município de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu 

representante legal, __________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, 

DECLARA para os devidos fins que não possui em seu quadro societário nenhum servidor 

público na ativa no município de Serafina Corrêa. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO IX 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 

 

PROPOSTA FINANCEIRA 

 

À  
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa 
Proponente:  
a)Razão Social: __________________________________________________________  
b)Endereço:_____________________________________________________________ 
c)Telefone:_________________________E-mail:_________________________________  
d) CNPJ: ________________________________  
e)Conta Bancária nº:_____________ Agência nº:___________ Banco: _______________ 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO 

Pessoa Jurídica:______________CNPJ:_____________________ E-mail:____________ 
OU 

Pessoa Física: _______________CPF: ______________________E-mail____________ 
 
Vimos por meio deste, apresentar proposta financeira, dados do proponente e demais 
informações para constar na Ata de Registro de Preço, para eventual fornecimento dos itens 
abaixo descritos: 

ITEM DESCRIÇÃO 

UNID. 
DE 

MEDID
A 

QUANT. 
ESTIMADA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 

MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM AS SEGUINTES 
CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

Processador de no mínimo 8º geração com no mínimo 6 cores 
físicos e 12 virtuais, cache mínima 12mb, chipset geração mínima 
c246 ou mais atual; capacidade mínima de memória ddr4 
instalada 16gb, expansível até 128gb, controladora de vídeo 
integrada e dedicada capacidade mínima 2gb ddr5 séries p400 ou 
mais atual, hd 1tb + ssd 256gb originais e legítimos com windows 
10 pro original de fábrica, mínimo para portas de comunicação: 8 
saídas usb, 2 saídas display port ou mini display port, entrada e 
saída e audio, rede gigabit, conexões padrão: 2 slots para discos: 
m.2 nvme 2280 ssd slots de expansão: mínimo: 1 pcie 3 x4 (x16 
connector); 2 m.2 pcie 3 x4; 1 pcie gen 3 x16; 2 pcie 3 x1, fonte 
de no máximo 500w com 90% de eficiência, deverá acompanhar 
teclado e mouse sendo da mesma marca e fabricante da estação 
de trabalho monitor de no mínimo 23,6”, com ajuste de altura, 
inclinação e rotação, sendo da mesma marca e fabricante da 
estação de trabalho, sendo que o padrão de conexão deva ser o 
mesmo da estação de trabalho, resolução mínima full hd, indicar 
modelo, anexar catálogo junto a proposta para estação de 
trabalho e monitor: anexar catálogo do fabricante, informar marca, 
modelo, p/n, garantia mínima 3 anos na Prefeitura Municipal de 
Serafina Corrêa com atendimento via central de chamados 
próximo dia útil a ser 

indicado na proposta de fornecimento. 

UN 04 

  



 
 

02 

SERVIDOR FORMATO RACK 

Gabinete de no máximo 2us de altura com conjunto de trilhos 
inclusos sendo que estes deverão estar especificados em 
proposta, além de atender aos seguintes requisitos mínimos 
abaixo: informar marca, modelo, p/n completo do servidor e 
anexar catálogo completo em português; 2 processadores de no 
mínimo 12 cores cada processador, intervalo de clock 2,2 a 
3,2ghz, cache:16,5mb, 2 processadores inclusos e instalados 
a ser      informado      p/n      do      2º      processador      na 
proposta;4x32=128gb ddr4 2933mhz indicado p/n de cada 
módulo usado na composição, obrigatoriamente terá que ser da 
mesma marca e fabricante do servidor a ser indicado na proposta 
de fornecimento; hds internos 4x960gb ssd hot plug, informar e 
indicar p/n e capacidade instalada, obrigatoriamente sendo da 
mesma marca e fabricante do servidor a ser indicado na proposta; 
controladora raid de no mínimo 2gb capacidade mínima 
atendendo aos níveis mínimos:0,1,5,6,10,50,60 a ser indicado em 
proposta os atendimentos além de citar o modelo da controladora 
integrada de fábrica; conexões:usb no mínimo 4 portas, 1 saída 
vga frontal a ser indicado na proposta o atendimento a demanda 
sendo obigatório ser original e do mesmo fabricante do servidor e 
1 saída vga traseira originais e da mesma marca do servidor, 4 
portas de rede gigabit integradas padrão integradas; placa de 
rede dual port 10gb sfp a ser indicado modelo e p/n na proposta 
sendo que deva ser original e do mesmo fabricante do servidor, 
fonte redundante de no máximo 750w, a ser indicado em proposta 
o atendimento do solicitado; o proponente deverá entregar 
também: garantia total mínima de 3 anos na pefeitura municipal 
de serafina corrêa com atendimento on site pelo fabricante com 
abertura via central de chamados 0800 a ser indicado via 
proposta de fornecimento. 

UN 01 

  

03 

HD SSD 960GB 2,5” SÉRIES SERVIDOR MTBF 

2 milhões de horas, garantia mínimo 3 anos; comprovados via 
catálogo do fabricante. 

OBS: HDS tem que ser 100% compatíveis e proponente deverá 

garantir funcionamento em proposta com equipamento: HP 

DL380G9 em RAID 6 

UN 02 

  

04 

MICROCOMPUTADOR i5 DESKTOP COM AS 
SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 2,+ Ghz 

cache mínima 12 mb; 8gb de memória mínima padrão instalada 

ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca ou homologada 

e etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb; SSD 

256GB NVME M.2 com windows 10 pro pré instalado de 

fábrica original e legítimo com serial gravado na bios, sendo 

que hd deverá conter etiqueta do fabricante da cpu ou ser 

da mesma marca; Office home & business 2019 esd original e 

legítimo com chaves a serem disponibilizadas no ato da entrega 

do equipamento, sendo que os equipamentos só serão liberados 

para pagamento após ativação de todas as licenças; Mínimo 6 

portas usb, sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 saídas display 

port ou hdmi, 1 rede gigabit integrada; controladora de vídeo 

padrão hd integrada; controladora de áudio integrada; Fonte 

de no máximo 65w com 85% de eficiência mínima; Teclado, 

mouse, monitor de no mínimo 21,5” com giro e ajuste de 

tela vertical e horizontal, sendo da mesma marca e fabricante da 

cpu, Para cpu, especificar, marca, modelo. Garantia total 3 

anos declarado em proposta pelo proponente informar também 

UN 10 

  



 
 

0800 para abertura de chamados. 

05 

DESKTOP i3 COM MONITOR- MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP MINI COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES 
MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 3,0 ghz 

cache mínima 6mb; 4gb de memória mínima padrão instalada 

ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca ou homologada e 

etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb 

comprovados via catálogo; ssd 128gb ssd NVMe M.2; windows 

10 pro pré instalado de fábrica original e legítimo com serial 

gravado na bios, sendo que hd deverá conter etiqueta do 

fabricante da cpu ou ser da mesma marca; mínimo 6 portas usb, 

sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 saídas display port ou hdmi, 1 

rede gigabit integrada; controladora de vídeo padrão hd 

integrada; controladora de áudio integrada fonte de no máximo 

65w com 85% de eficiência mínima; teclado, mouse, monitor de 

no mínimo 18,5”, sendo da mesma marca e fabricante da cpu, 

para: monitor deverá especificar marca e modelo na proposta e 

anexar catálogo o qual também deverá contêr 3 anos de 

garantia, se atendido por extensão de garantia será necessário 

indicar na proposta; para cpu, especificar, marca, modelo, p/n, 

anexar catálogo na proposta; garantia total 3 anos declarado em 

proposta pelo proponente. informar também 0800 da marca 

ofertada. 

UN 

COTA 
PRINCIPAL 

38 UN 
 
 
 

  

06 

DESKTOP i3 COM MONITOR- MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP MINI COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES 
MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 3,0 ghz 
cache mínima 6mb; 4gb de memória mínima padrão instalada 
ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca ou homologada e 
etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb 
comprovados via catálogo; ssd 128gb ssd NVMe M.2; windows 
10 pro pré instalado de fábrica original e legítimo com serial 
gravado na bios, sendo que hd deverá conter etiqueta do 
fabricante da cpu ou ser da mesma marca; mínimo 6 portas usb, 
sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 saídas display port ou hdmi, 1 
rede gigabit integrada; controladora de vídeo padrão hd 
integrada; controladora de áudio integrada fonte de no máximo 
65w com 85% de eficiência mínima; teclado, mouse, monitor de 
no mínimo 18,5”, sendo da mesma marca e fabricante da cpu, 
para: monitor deverá especificar marca e modelo na proposta e 
anexar catálogo o qual também deverá contêr 3 anos de 
garantia, se atendido por extensão de garantia será necessário 
indicar na proposta; para cpu, especificar, marca, modelo, p/n, 
anexar catálogo na proposta; garantia total 3 anos declarado em 
proposta pelo proponente. informar também 0800 da marca 
ofertada. 

 
COTA 

RESERVADA 
12 UN 

  

07 

DESKTOP i3 SEM MONITOR- MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES 
MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 3,0 ghz 

cache mínima 6mb; 4gb de memória mínima padrão instalada 

ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca ou homologada e 

etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb 

comprovados via catálogo; ssd 128gb ssd NVMe M.2; windows 

10 pro pré instalado de fábrica original e legítimo com serial 

gravado na bios, sendo que hd deverá conter etiqueta do 

UN 

COTA 
PRINCIPAL 

23 UN 
 
 

 

  



 
 

fabricante da cpu ou ser da mesma marca; mínimo 6 portas usb, 

sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 saídas display port ou hdmi, 1 

rede gigabit integrada; controladora de vídeo padrão hd 

integrada; controladora de áudio integrada fonte de no máximo 

65w com 85% de eficiência mínima; teclado, mouse, monitor de 

no mínimo 18,5”, sendo da mesma marca e fabricante da cpu, 

para: monitor deverá especificar marca e modelo na proposta e 

anexar catálogo o qual também deverá contêr 3 anos de 

garantia, se atendido por extensão de garantia será necessário 

indicar na proposta; para cpu, especificar, marca, modelo, p/n, 

anexar catálogo na proposta; garantia total 3 anos declarado em 

proposta pelo proponente. informar também 0800 da marca 

ofertada. 

08 

DESKTOP i3 SEM MONITOR- MICROCOMPUTADOR 
DESKTOP COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES 
MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 3,0 ghz 
cache mínima 6mb; 4gb de memória mínima padrão instalada 
ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca ou homologada e 
etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb 
comprovados via catálogo; ssd 128gb ssd NVMe M.2; windows 
10 pro pré instalado de fábrica original e legítimo com serial 
gravado na bios, sendo que hd deverá conter etiqueta do 
fabricante da cpu ou ser da mesma marca; mínimo 6 portas usb, 
sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 saídas display port ou hdmi, 1 
rede gigabit integrada; controladora de vídeo padrão hd 
integrada; controladora de áudio integrada fonte de no máximo 
65w com 85% de eficiência mínima; teclado, mouse, monitor de 
no mínimo 18,5”, sendo da mesma marca e fabricante da cpu, 
para: monitor deverá especificar marca e modelo na proposta e 
anexar catálogo o qual também deverá contêr 3 anos de 
garantia, se atendido por extensão de garantia será necessário 
indicar na proposta; para cpu, especificar, marca, modelo, p/n, 
anexar catálogo na proposta; garantia total 3 anos declarado em 
proposta pelo proponente. informar também 0800 da marca 
ofertada. 

 
COTA 

RESERVADA 
07 UN 

  

09 

NO-BREAK 1500 VA COM  AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

Especificações 
Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de 
linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, 
Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), 
Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da 
bateria, preservando a sua vida útil, Autodiagnóstico de 
bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída, 
Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com 
o nobreak desligado, Recarregador Strong Charger: 
possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito 
baixos de carga. 

True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita 
a atuação precisa do equipamento, ideal para redes instáveis 
ou com geradores de energia elétrica, Autoteste: ao ser 
ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo 
assim o seu funcionamento ideal, Interativo - regulação on-
line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), Porta 
fusível externo com unidade reserva.Garantia mínima de 01 
Ano na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa 

UN 30 

  

10 

HD SSD CAPACIDADE MÍNIMA 120GB 

Velocidade mínima leitura: 530mb/s, gravação 440mb/s a 
Garantia mínima: 3 anos na Prefeitura Municipal de Serafina 
Corrêa, indicar na proposta marca e modelo. 

UN 
 

10 
 

  



 
 

   11 

HD SSD CAPACIDADE MÍNIMA 240GB 

Velocidade mínima leitura: 530mb/s, gravação 440mb/s garantia 
mínima: 3 anos na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, 
indicar na proposta marca e modelo. 

UN 10 

  

12 

HD EXTERNO USB 3.0 EM 2,5”; CAPACIDADE MÍNIMA 1TB 

Informar: marca e modelo. 

garantia mínima 2 anos na Prefeitura Municipal de Serafina 
Corrêa. 

UN 05 

  

13 

LICENÇAS LEGÍTIMAS SERVER STD 2019 

FORMATO OPEN WINDOWS SERVER STD 2019 a qual 

será confirmada sua autenticidade no ato do recebimento 

acompanhada de cópia do contrato microsoft o qual deverá 

constar dados como: nº da licença, nº do contrato, quantidade de 

licenças+ 20 licenças legítimas para terminal server (acesso 

remoto) open por usuário as quais também se submeterão a 

verificação de autenticidade. 

UN 10 

  

14 
PEN DRIVE 

32gb USB 2.0, indicar: marca, modelo. Garantia mínima 1 ano 
na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa. 

UN 30 

  

15 

MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Especificações: 
Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz,Modo de Economia 
de Toner, Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas, Funções 
de Segurança: Active Directory, Secure Function Lock, Bloqueio 
de Slot, Secure Print, Fonte de Alimentação: CA 110V 50 / 60Hz, 
Certificação Energy Star, Tela LCD: Touchscreen Colorido de 
3.7" 
 
Impressão: 
Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso),Descrição de
 Duplex: Para impressão e para 
cópia/digitalização em uma única passagem, Resolução da 
Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi, Cópias Múltiplas 
Acesso Remoto, Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos, 
Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia, Cópia 
Duplex (Frente e Verso), Tempo de Impressão da Primeira 
Página: Menos de 8 segundos, Tempo da Primeira Impressão: 
Menos de 8 segundos, Tecnologia de Impressão: Laser 
Eletrofotográfico, Memória Padrão: 512 MB, Velocidade Maxima 
em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4),Velocidade Máx. de 
Impressão em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4), Resolução 
da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi, Resolução 
(máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi 
Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas, Capacidade de 
Entrada de Papel Padrão (folhas): Bandeja com capacidade até 
250 folhas, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 
2 x 520 folhas, Bandeja Multiuso: 50 folhas, Capacidade de 
Impressão Duplex (Frente e Verso), Interfaces Padrão: Ethernet 
Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade, Interface de Rede 
Embutida: Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, 
Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, 
Linux 
Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF 
versão 1.7, XPS Versão 1.0, Função de Impressão Segura, Ciclo 
de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas, Volume Máximo de 
Ciclo Mensal: 50.000 páginas, Volume de Impressão Mensal 
Recomendado: Até 3.500 páginas/mês, Aplicativo de Impressão 
para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, 
Brother iPrint & Scan, Mopria, Cortado Workplace. 
 
Cópia: 
Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi, Copia sem 
uso do PC, Capacidade Máx. do Alimentador Automático de 

UN 08 

  



 
 

Documentos (ADF): 70 folhas, Velocidade da Cópia em Preto: 
Até 42 cpm (carta/A4), Velocidade da Cópia em Color: Até 42 
cpm (carta/A4), Ampliação / Redução: Redução/Ampliação 25 
- 400% em incrementos de 1%, Redução/Ampliação: 25% ~ 
400%, Função de Cópias Ordenadas, Agrupamento de Cópias 
(2 em 1): Ordenadas, N em 1, Tamanho do Vidro de 
Documentos: Ofício, Cópia Duplex (Frente e Verso), Cópias de 
ID (Documentos de Identidade) 

Garantia mínima 3 Anos 
Acompanhar Autotransformador de 1500VA, Entrada 220V, 
Saída 110V 

16 

AUTOTRANSFORMADOR 1500VA, ENTRADA 220V, 
SAÍDA110V 

Eficiência mínima 70%, garantia mínima 1 ano na Prefeitura 

Municipal de Serafina Corrêa. Apresentar marca e modelo. 

UN 10 

  

17 

ROTEADOR WIRELESS AC1350 DUAL BAND, A SER 
FORNECIDO EM KIT DE 3 UND COM REPETIÇÃO DE SINAL 
(Tecnologia de Roteamento Dinâmico); A função ART escolhe 
automaticamente o caminho mais limpo para todos os seus 
dispositivos com base na localização de cada unidade. Não 
importa onde você esteja, você sempre tem a melhor conexão 
possível, através de um único SSID (nome da rede). Se é de 2.4 
GHz ou 5GHz, a ART coloca seus dispositivos na banda certa 
com base no dispositivo e para o que você está usando. Com 
ART, você pode passar de uma sala para outra enquanto você 
transmite, joga, baixa e navega em uma conexão Wi-Fi perfeita. 
Otimiza automaticamente a sua rede através do Wi-Fi. Conecta-
o automaticamente a melhor unidade para obter a melhor 
conexão com a Internet. Opere seus dispositivos à sua 
velocidade. O aplicativo deve oferecer o poder de priorizar 
dispositivos para velocidades mais rápidas e compartilhamento, 
tudo a partir do seu smartphone. Priorize dispositivos e 
aplicativos para um desempenho mais rápido quando 
necessário; compartilhe informações da rede Wi-Fi para 
convidados Solução de problemas, teste de velocidade e 
execução de diagnósticos; monitore o tráfego para dispositivos 
individuais. Especificações Mínimas: Quad-core CPU; Wireless: 
400 Mbps em 2.4 GHz + 867 Mbps em 5 GHz; 

4 antenas internas por unidade, 2 portas Gigabit 

porunidade; 1 porta USB Tipo-C; compatível com IPv6 (a versão 

mais recente de protocolo de Internet); Bluetooth 4.2 

UN 20 

  

18 

MOUSE ÓPTICO 

Resolução mínima: 1000 dpis, conexão usb; rastreamento óptico 
de alta definição, compatibilidade com windows, mac, linux; 
garantia do fabricante 3 anos. 

Informar Marca e modelo. 

UN 50 

  

19 

TECLADO USB 

Em português com “ç” completo com teclado numérico, conexão 
USB, Digitação macia, confortável e silenciosa, resistente a 
derramamentos; teclas duráveis, barra de espaço curva; garantia 
do fabricante 3 anos. 

Informar Marca e modelo. 

UN 50 

  

20 

LICENCIAMENTO PERPÉTUDO MICROSOFT OFFICE 

STD 2019 OPEN compostos por: word, excel, power point, 
outlook, publisher, onenote; indicar p/n do produto fornecido para 
licenciamento governamental com contrato a ser emitido para 
Município de Serafina Corrêa com número da licença, número do 
contrato, nr da autorização Microsoft, será conferido e ativado 
antes da liberação de 

pagamento. 

UN 08 

  

     21 

FONTE ATX 200W 

Bivolt, com cooler, informar marca, modelo e características 
técnicas. garantia mínima 1 ano no Município de Serafina 

UN 10 
  



 
 

Corrêa/rs 

    22 

MONITOR 23.6” 

Bivolt, LED, Painel IPS, Resolução FULL HD, Conexões HDMI, 
Display Port e VGA, 60 Hz, Tempo de Resposta 5 ms, Garantia 
mínima 1 ano. 

UN 04 

  

 
Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos 

mesmos para elaboração da presente proposta. 

E em consonância aos referidos documentos, declaramos: 

1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas 

da minuta da Ata de Registro de Preço em anexo; 

2 – Que o prazo de validade da presente proposta, contado a partir da data de abertura do 

conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias. 

________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO X  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

A Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos de informática. 

B Justificativa: Justifica-se a realização do processo licitatório visto que a aquisição de 
equipamentos é necessária para  

C Prazo de entrega: Parcelado conforme requisitado pelo Município. 

D Adjudicação do Objeto: Registro de Preços - Menor preço por Item. 

E Prazo de Vigência do Registro de Preços: 1 (um) ano.  

F 
Descrição e valor referencial: Esta licitação possui caráter sigiloso quanto ao valor de 

referência. Portanto, não consta no Edital e se tornará público somente na fase de lances. 

ITEM DESCRIÇÃO  
UNIDADE DE 

MEDIDA 

QUANT. 

ESTIMADA  

VALOR UNITÁRIO 

REFERENCIAL 

G 

Do pagamento: O pagamento dar-se-á até 15 (quinze) dias, após a entrega e aprovação 

dos itens adquiridos, mediante a Nota Fiscal e observadas as condições previstas no art. 

5º da Lei de Licitações. 

H 
Da Classificação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por 

conta das dotações orçamentárias autorizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

I 

Do prazo de entrega: O prazo para a entrega dos equipamentos será de 20 (vinte) dias 
úteis para os microcomputadores e servidor, e de 07 (sete) dias úteis para os demais 
itens, após o pedido de empenho, e deverá ser entregue nos locais indicados pela 
municipalidade. 
 

J 
Da Validade: O prazo de validade dos itens licitados, quando houver, não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, a contar do recebimento pelo município. 

K Unidade Fiscalizadora: Secretarias Municipais requisitantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO X 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE INFORMÁTICA 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA, RS, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ nº 88.597.984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, nº 202, Centro, na 
cidade de Serafina Corrêa, RS, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Valdir Bianchet. 
CONTRATADA: ___________, CNPJ nº ________, estabelecida na Av. _______, nº ____, na 
cidade de ________, RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e neste ato 
representada pelo Sr.______, tendo em vista a homologação e adjudicação da licitação para 
REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos de informática, com as 
especificações descritas no Edital nº 057/2021 do Pregão Eletrônico nº 003/2021, e de 
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com aplicação subsidiária na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações, fazem parte integrante e complementar desta Ata de Registro de Preço, 
ajustam o presente termo e estabelecem as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 
1.1 A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta para Registrar Preços com 
finalidade de adquirir equipamentos de informática, conforme as especificações descritas abaixo, 
quando deles o município tiver necessidade. 
1.2 A empresa licitante deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos pelo 
município, no local indicado pela municipalidade, livre de fretes e carga e descarga, ou seja, a 
empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para o Município. 
1.3 As quantidades e o prazo de entrega dos equipamentos que vierem a ser adquiridos serão 
definidas no respectivo Pedido de Empenho, que só será emitido dentro do prazo de validade 
desse Registro de Preços. 
1.4 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar ou contratar a aquisição 

que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a 

preferência ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS 
2.1 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo Pedido de 
Empenho. 
2.2 O prazo para a entrega dos equipamentos será de 20 (vinte) dias úteis para os 
microcomputadores e servidor, e de 07 (sete) dias úteis para os demais itens, após o pedido de 
empenho, e deverá ser entregue nos locais indicados pela municipalidade. 
2.3 Os itens solicitados deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a 
permitir completa segurança e o controle de qualidade durante o transporte. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
3.1 O município pagará a licitante vencedora os valores descritos abaixo: 



 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD/UNIDADE 

DE MEDIDA 
VALOR POR 

UNIDADE 
VALOR TOTAL 

3.1.1 O pagamento dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias posteriores à entrega dos itens 
adquiridos, mediante emissão da Nota Fiscal vistada e aprovada pelo secretário da pasta e fiscal 
da Ata do Registro de Preço, e observadas as condições previstas no art.5º da Lei Federal nº 
8666/1993. 
3.2 Nas Notas Fiscais deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, os valores 
unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição do objeto. 
3.3 Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas 
com referência ao objeto licitado, ficando certo de que ao Município nenhum outro ônus caberá 
além do pagamento do preço constante no objeto desta Ata do Registro de Preço. 
3.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento ficará 
suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 
3.5 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
3.6 Na hipótese da empresa contratada ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que 
informe o anexo em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, 
conforme Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal 
ou contador. 
3.7 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV ou IPCA acumulado no período – considerando sempre o índice de menor valor – e 
a Administração compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
3.8 Eventual atraso nos pagamentos não isentarão em qualquer hipótese a detentora da presente 
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos 
pedidos. 
3.9 O pagamento dar-se-á por meio de depósito na conta indicada pela empresa adjudicatária, 
ou mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a empresa 
adjudicatária efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
3.10 O pagamento para a Detentora dos Preços será realizado no Banco ____ Agência nº ___, 
Conta nº ____. 
3.11 O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do Registro de Preços, solicitar a redução 
dos preços registrados garantidos a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade 
com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que 
o novo preço fixado será válido a partir da publicação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 
4.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
da Detentora dos Preços: 
4.1.1 Manter durante a execução da Ata do Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.1.2 Cumprir todas as obrigações assumidas por meio do Edital e Ata do Registro de Preços no 
que se refere a entrega do objeto. 
4.1.3 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da 
presente Ata do Registro de Preços. 
4.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
da Contratante: 
4.2.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Adjudicatária. 
4.2.2 Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias. 



 
 

4.2.3 Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora dos Preços sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta Ata. 
4.2.4 Notificar a Detentora dos Preços por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
4.2.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalização na entrega do objeto, alertando o detentor do 
Registro de Preços das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 
fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime a responsabilidade da Detentora dos preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
5.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias indicadas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
GABINETE DO PREFEITO 

04.122.0185.2007. 0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 

4.4.90.30.00 – Material de Consumo – 1144 

04.062.0185.2201.0000 – Manutenção da Procuradoria Jurídica 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes -  Ficha 026 

04.122.0185.2007.0000 – Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 043 

04.131.0185.2234.000 – Manutenção das ativi. Coordenação com.social imprensa 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes - 069 

04.124.0185.2124.0000 – Manutenção das atividades unidade do s. controle interno 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes - 065 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

04.122.0185.2009.0000 Manutenção das atividades da secretaria de administração 

4.4.90.30.00 – Material de Consumo 1145 

04.122.0185.2009.0000 – Manutenção da atividade da secretaria 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 091 – 1233 

SECRETARIA DE FAZENDA 

04.123.0185.2017.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria 

4.4.90.30.00 Material de Consumo –1146 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 132 

04.129.0185.2283.0000- Manutenção do setor tributário municipal 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSITO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

04.122.0185.2033.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria de Obras 

4.4.90.30.00 -  Material de Consumo 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 161 – 1226 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 1174 - 1234 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12.122.0185.2038.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria da Educação 

4.4.90.30.00 – Material de Consumo – 1148  

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  

10.301.0213.2069.0000 – Man/Ref/Cons/das unidades básicas de Saúde 

4.4.90.30.00 – Material de Consumo -1149 

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO 

20.122.0185.2097.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo -1150 

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO 

20.122.0185.2097.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

23.122.0216.2307.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria do Turismo 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo - 1151 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

08.122.1208.2159.0000 – Manutenção das atividades e funcionamento das atividades da Secretaria 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo – 1152 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 



 
 

04.122.0185.2303.0000- Manutenção das atividades da Secretaria do Meio ambiente 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo – 1153 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

23.122.0126.2098.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria de desenvolvimento econômico 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo – 1154 

4.4.90.52.00 –Material de consumo – 795 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes – 798 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 

12.122.0054.2306.0000 – Manutenção da Secretaria de Cultura 

4.4.90.30.00 – Materiais de Consumo – 1155 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 1047 

4.4.90.52.00 –Equipamentos e materiais permanentes –  652 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

04.122.0185.2156.0000 – Manutenção das atividades Secretaria de Coordenação Planejamento plan 

3.3.90.30.00- material de consumo - 613 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12.365.1205.2048.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 272 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 276 

12.365.1205.2049.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLAR 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 963 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 574 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1247 

12.364.0204.2298.0000 MANUTENÇÃO DO POLO DE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 358 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 361 

12.361.1205.2034.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 255 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 259 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 325 

12.122.0185.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 244 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.122.0228.2064.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 409 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 404 

10.301.0213.2069.0000 MANUTENÇÃO/REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1110 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1223 

10.301.0213.2335.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 088 

GABINETE DO PREFEITO 

04.122.0185.2007.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 037 

04.131.0185.2234.0000 MANUTEÇÃO DAS ATIVI. COORDENAÇÃO COM. SOCIAL IMPRENSA 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 067 

04.124.0185.2124.0000 MAN. DAS ATIV. UNIDADES DO S. CONTROLE INTERNO 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 062 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

04.122.0185.2009.0000 MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 085 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

04.123.0185.2017.0000 MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE FAZENDA 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 126 

04.129.0185.2283.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO MUNICIPAL 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 147 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E DES. URBANO 

04.122.0185.2033.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 157 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIOS 

20.122.0185.2097.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 



 
 

3.3.90.303.00 Material de Consumo 522 

20.606.0173.1522.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1029 

20.606.2841.2527.0000 MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 569 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

23.122.0216.2307.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 668 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1200 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 1060 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

08.122.1208.2159.0000 MAN. DAS ATIV. DE FUNC. ASSIST. SOCIAL/SUAS 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 1199 

08.244.0219.2237.0000 MANUT./AMPL. CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 671 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1254 

08.244.0220.2827.0000 MAN. SERV. PROJ. PROG. BEM. CENTRO REF. ESP. ASSIST. CREAS 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 685 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1255 

08.244.1000.2195.0000 MANUT. ATIV. APOIO A GESTÃO BLOCO GBF 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 719 

08.243.0223.2087.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 659 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

04.122.0185.2303.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 760 

18.541.0215.2094.0000 GESTÃO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 751 

 
CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES 
6.1 Pelo inadimplemento das obrigações, as Detentoras dos Preços, conforme a infração, 
estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) Deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação; 
b) Executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
c) Executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho; 
d) Inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
e) Inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado do Pedido de Empenho; 
f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
6.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
6.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a Detentora dos Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
6.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Detentora dos Preços, podendo 



 
 

deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 
“caput”, da Lei nº 8.666/93. 
6.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
6.5 No caso de aplicação de multa, a Detentora dos Preços, será notificada formalmente da 
referida sanção, tendo ela o prazo de até 10 dias, contados do recebimento da notificação, para 
recolher a importância à Secretaria Municipal de Fazenda, sendo necessária a apresentação de 
comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
6.6 As penalidades serão registradas no cadastro da Detentora dos Preços, quando for o caso.  
6.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
6.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
6.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que demonstrarem não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
7.1 A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a 
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 
I – Pela Administração, quando: 
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao 
registro de preços; 
b) o fornecedor não formalizar Contrato decorrente do Registro de Preços ou não tenha retirado 
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração não aceitar sua justificativa; 
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de Contrato decorrente do Registro de 
Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro 
de Preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentados; 
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado 
de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
7.2 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos 
no inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 
7.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Estado e imprensa oficial do Município, considerando-se 
cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação. 
7.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 
obrigação de contratar com a administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da 
data da convocação para firmar Contrato de fornecimento pelos preços registrados, facultada à 
administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não 
aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 O Município exercerá, quando da execução contratual, a fiscalização e a observação das 
especificações constantes nesta Ata do Registro de Preços por meio de fiscais designados pela 
Secretaria Municipal requisitante. 
8.2 A fiscalização sobre todos os termos da presente Ata a ser exercida pelo Município, ocorrerá 



 
 

para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual execução incorreta. 
8.3 Ficam designados por parte do Município, para o acompanhamento e fiscalização de que 
trata a presente Ata, o Secretário ______ ou quem vier a substituí-lo como gestor da Ata, o 
servidor ___, matrícula nº ___, como fiscal titular e o servidor ___, matrícula nº ___, como fiscal 
suplente.  
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
9.1 A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
9.1.1 Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral do Contratante, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art.78, da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde 
que convenientemente para o Contratante; 
c) Judicialmente, nos termos da legislação; 
d) Pela Contratada na falta injustificada de pagamento, no devido tempo e sem razão plausível. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
10.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 A detentora da Ata do Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura toda e qualquer 
alteração nos dados cadastrais. 
11.2 As interessadas devem ter pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não 
podendo invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta 
ou de perfeito cumprimento da Ata.  
11.3 A Administração, por meio do Departamento de Compras, emitirá o Pedido de Empenho, 
nos casos de compra com execução imediata e integral do objeto adquirido, dos quais não 
resultem obrigações futuras, nos termos do § 4° do artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações, 
autorizadas, caso a caso, pelo Secretário Municipal da unidade requisitante, após manifestação 
favorável da Secretaria Municipal de Fazenda. 
11.4 Fica a detentora desta Ata obrigada a manter, durante toda a sua execução, compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
11.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir os itens referentes 
ao Registro de Preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie. 
Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao 
sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
11.6 Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser 
convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da 
cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 posteriores alterações. 
11.7 Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata, a Administração poderá 
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que 
razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 



 
 

fornecimento compatível com o solicitado pela Administração observado às condições do Edital 
e o Preço Registrado. 
11.8 O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
BENEFICIÁRIO DO PREÇO REGISTRADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos 
ou quaisquer outros. 
11.9 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 
11.10 Ao firmar esta Ata, os detentores dos preços declaram, sob penas da lei, que não incorrem 
em qualquer impedimento previsto no ordenamento jurídico para contratar com a Administração, 
especialmente: 
11.10.1 Que não incorre em inadimplência tributária que a impeça de contratar com a 
Administração Pública, conforme a Lei; 
11.10.2 Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de 
Serafina Corrêa/RS; 
11.10.3 Que não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de 
contratar ou transacionar com a Administração Pública de Serafina Corrêa/RS; 
11.10.4 Que não está enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
atualizações; 
11.10.5 Que cumpre rigorosamente o Art. 7º da Constituição Federal, o qual proíbe o trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
11.11 A detentora dos preços reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
11.12 Integram a presente Ata todas as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993. 
11.13 A presente Ata está vinculada ao Edital de Licitação nº 057/2021, que passa a integrá-la 
para todos os efeitos. 
11.14 A detentora dos preços se obriga a observar, durante a execução do Registro de Preços, 
toda a legislação que rege o objeto desta licitação. 
11.15 Fica eleito o Foro de Guaporé, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata 
do Registro de Preços. 
 
E, assim por estarem de acordo, ajustados e acordados, as partes, firmam o presente Contrato, 
em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Serafina Corrêa, ___ de ____ de 2021. 
 
 

_______________________ 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

_______________ 
 

CONTRATADA 
 

Testemunhas:    1) _________________________    2) _________________________ 
 

 

 


