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PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2023 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
BB Nº 981650 

 
(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE EMPRESAS COMO MEI/ME/EPP) 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, com sede à Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – 
Livramento – Vitória de Santo Antão, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ sob o nº 11.049.855/0001-23, por 

intermédio do pregoeiro designado pela PORTARIA nº 1677, 02 de Janeiro de 2023, torna público que, 

realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, no MODO DE DISPUTA “ABERTO”, com 
critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE (ITEM),  nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro 
de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a 
melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir: 

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 11/01/2023, ÀS 08:00 HORAS 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 25/01/2023, ÀS 08:00 HORAS 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: DIA 25/01/2023, ÀS 09:00 HORAS 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: BANCO DO BRASIL 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME’S E EPP’S, CONFORME ART 48, INCISO I DA LC Nº 123/06, TENDO 
EM VISTA QUE TODOS OS ITENS TÊM VALORES ESTIMADOS ABAIXO DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL 
REAIS).  

 

1.0 – DO OBJETO: 

 
1.1 - Constitui objeto desta licitação a Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de 
equipamentos eletrônicos e de informática, visando atender as demandas da Secretaria de Comunicação 
e Imprensa do Município da Vitória de Santo Antão/PE, conforme especificações e demais condições 
gerais constantes no Termo de Referência. 
 
1.2 - Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:  

1.2.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  
1.2.2 – ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO; 
1.2.3 – ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; 
1.2.4 - ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 
1.2.5 - ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
1.2.6 - ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE; 
1.2.7 – ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO. 
 

2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
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2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de Vitória de Santo Antão/PE, para o exercício de 
2023. 
 
Órgão Orçamentário: 41000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  
Unidade Orçamentária: 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 
 Função: 4 - Administração Subfunção: 131 - Comunicação Social  
Programa: 920 - GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  
Ação: 1.22 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A GESTÃO 
DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 
Despesa 286 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS 
 
2.2. No (s) exercício (s) seguinte (s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às 
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento, no início de cada exercício 
financeiro, sob pena de rescisão antecipada do contrato. 
 

2.3 – DO VALOR ESTIMADO: 

 
2.3.1 - Em conformidade com o Artigo 3º, Inciso I, Alínea “i”, da Resolução T.C. nº 03/2016 do Tribunal de 
Contas de Pernambuco, o valor total estimado a ser utilizado como parâmetro para esta licitação é de R$ 
222.318,82 (duzentos e vinte e dois mil trezentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), conforme 
pesquisa de preço. 
 

3.0 – DA PARTICIPAÇÃO: 

 
3.1. Para o acesso ao sistema eletrônico, licitacoes-e, os licitantes e seus representantes credenciados 
deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal, intransferível, obtidas junto às Agências do 
Banco do Brasil S.A., sediadas no País. 
 
3.1.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no www.licitacoes-
e.com.br. 
 
3.1.2. No caso de sócio, proprietário, ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do Ato 
Constitutivo ou Contrato Social, com poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em 
nome da empresa. 
 
3.1.3. As microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
14.12.2006 e alterada Nº 147, 07.08.2014, devem efetuar o credenciamento com as expressões 
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, “ME” ou “EPP”, junto à sua firma ou denominação, 
conforme o caso, para que possam fazer jus aos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei.  
 
3.1.4. Quaisquer dúvidas sobre o credenciamento devem ser esclarecidas diretamente nas agências do 
Banco do Brasil S.A. sediadas no país. 
 
3.2. A chave de identificação e a senha terão prazo de validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 
provedor do sistema, com a devida justificativa.  
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3.3. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico.  
 
3.4. O uso da senha é de exclusiva responsabilidade do licitante, inclusive nas transações efetuadas 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à entidade promotora da 
licitação qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros.  
 
3.5. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do sistema para imediato 
bloqueio de acesso.  
 
3.6 - Quaisquer dúvidas sobre o sistema eletrônico do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br devem ser 
dirimidas junto ao suporte deste sistema. 
 
3.7. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e, ainda, 
estiverem devidamente cadastradas junto ao Banco do Brasil, através do site www.licitacoes-e.com.br. 
 
3.8. Não será admitida a participação de licitantes que:  
 
a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 
b) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Vitoria 
de Santo Antão; ou ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, motivada 
pelas hipóteses previstas no art. 7º, da Lei nº 10.520/02 e no art. 88, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores; 
c) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
d) Tenham objeto social incompatível com o objeto licitado; 
e) Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
f) Empresas cujos diretores, sócios, responsáveis ou empregados, haja algum dirigente ou servidor da 
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão;  
g) Duas ou mais empresas com participação societária entre si; 
h) Empresa que não estiver atuando no ramo do objeto licitado; e, 
i) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 
 
3.8.1 A fim de verificar se existe restrição do licitante ao direito de participar em licitação ou celebrar 
contratos com a Administração Pública, será efetuada a Consulta Pública, sem prejuízo de verificação 
dessa restrição por outros meios, ao CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade 
Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, constante no endereço eletrônico do CNJ – Conselho 
Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/, em “SISTEMAS”, no item “Consultas Públicas - Cadastro Nacional 
de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa”, acessar“ Consultar 
Requerido/Condenação,” seleciona esfera “TODOS(AS)”. 
 
3.9. DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO 
 
3.9.1. Não será admitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, em 
q,ualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.9.2. No que se refere à vedação de consórcio, cabe mencionar que se trata de faculdade da Administração 
conforme art. 33 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o objeto em si é comercializado por várias empresas do 
ramo, sendo desnecessária a formação de consórcio para o cumprimento das obrigações de fornecimento. 
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Tal vedação só se tornaria restritiva, se o objeto trouxesse situações fa,ctuais, econômicas, de mercado, 
etc, o que não é o caso do objeto deste processo.  
, 
3,.9.3. A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento lic,itatório 
não limitará a competitividade, pois o objeto do presente procedimento licitatório consiste na ,contratação 
de bem comum, não sendo apropriada a exigência de formação de consórcio para essa, finalidade. Além 
disso, existe grande quantidade de empresas nacionais do ramo que conseguem realiz,ar a entrega do 
objeto do presente procedimento licitatório sem a necessidade de formar consó,rcio, conforme ratificado 
pela análise de mercado conferida para elaboração da pesquisa de preço.,  
, 
3,.9.4. Ressaltamos ainda que, não há complexidade na aquisição que torne restrito o universo de p,ossíveis 
licitantes, também não há qualificação técnica que justifique a união de várias empresas p,ara o 
cumprimento das exigências, restando claro que tal medida não representaria ampliação da 
competitividade que é um dos objetivos primordiais do regime legal das licitações públicas. 
 

4.0 – DA PROPOSTA: 

 
4.1 - No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, cada licitante credenciado deverá enviar, 
exclusivamente por meio eletrônico, através do portal www.licitacoes-e.com.br, sua proposta e 
respectivo(s) anexo(s), devendo obedecer aos seguintes requisitos:  
 
a) conter preço global por lote/item, expressos em moeda nacional, em algarismo e por extenso, 
respeitando as unidades e quantidades do termo de referência; 
 
a.1) os preços unitários dos produtos deverão ser apresentados na proposta comercial a ser enviada no 
anexo disponível no portal do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) ou no campo “informações 
adicionais “, em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, com até 02 (duas) casas 
decimais, após a vírgula (R$ 0,00), sem inclusão de encargos financeiros ou previsão inflacionária. 
 
b) a MARCA, sob pena de desclassificação da proposta.  
 
b.1) os licitantes que não enviarem proposta em anexo no portal do Banco do Brasil (www.licitacoes-
e.com.br) devem preencher no campo “informações adicionais” as informações exigidas na proposta, bem 
como as especificações técnicas sucintas do objeto ofertado.  
 
b.2) o licitante deve declarar na proposta de preços se é microempresa ou empresa de pequeno porte, sob 
pena de não fazer jus aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Nº 
147/2014.  
 
c) apresentar preços correntes e de mercado, sem quaisquer acréscimos, em virtude de expectativa 
inflacionária ou custo financeiro. Nos preços ofertados devem estar inclusas todas as despesas incidentes 
ao objeto licitado, tais como tributos, seguros, fretes e outros. Tais custos serão considerados como 
incluídos nos preços, independentemente de declaração do licitante. 
 
4.2. Para cada parcela de entrega os preços cotados deverão ser à vista (fixos e irreajustáveis) e expressos 
em moeda nacional, incluídos todos os encargos e despesas.  
 
4.3. Ocorrendo divergência entre o preço informado no sistema do banco e o indicado no documento 
anexo, prevalecerá o primeiro.  
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4.4. Não serão aceitos preços unitários acima daqueles estimados pela administração pública, conforme 
preço de referência no processo.  
 
4.5. A proposta não pode apresentar valor inferior a um centavo de Real, conforme a Lei n° 9.069 de 29 de 
junho de 1995.  
 
4.6. Na proposta o licitante não poderá indicar mais de um preço para o mesmo lote/item, sob pena de 
desclassificação do item cotado.  
 
4.7. Os licitantes deverão apresentar proposta para fornecimento da quantidade total estimada para o lote.  
 
4.8. O licitante poderá apresentar proposta para um ou mais lotes licitados, os quais serão julgados de 
acordo com o item 7.0 do edital 
 
4.9. O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 90 (noventa) dias a partir da data marcada para a 
sua apresentação, independentemente de declaração do licitante.  
 
4.10. Antes de vencido o prazo de validade da proposta referido no subitem anterior, a Administração ou 
o Pregoeiro poderá solicitar que o licitante o prorrogue, mediante declaração expressa. 
 
4.11. Na proposta a ser cadastrada no sistema www.licitacoes-e.com.br o valor total do lote a ser disputado 
deverá considerar a quantidade multiplicada pelo preço unitário, devendo ser expresso em moeda 
corrente nacional, com até 02 (duas) casas decimais, após a vírgula (R$ 0,00);  
 
4.12. Os licitantes encaminharão concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação.  

4.13. A Proposta Comercial a ser fornecida ao Pregoeiro, deverá necessariamente atender aos seguintes 
requisitos: 
 
a) Ser datilografada ou impressa através de editoração eletrônica de texto em papel timbrado, escrita 
em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo razão social, CNPJ, telefone, fax, e-mail (se 
houver) e endereço do licitante. 
 
b) Conter declaração de que o preço apresentado compreende todas as despesas incidentes sobre o 
objeto licitado, tais como: impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes, embalagens e seguros 
(quando pertinente); 
 
c) Estar datada e assinada, bem como rubricada nas demais folhas, pelo representante legal da 
empresa. 
 
d)  Conter as especificações claras e detalhadas do objeto licitado (conforme disposto no Termo de 
Referência, Anexo I), não sendo aceitas opções para o objeto desta licitação. 
 
e) Conter prazo de validade da proposta, que será de 90 (noventa) dias contados a partir da data 
marcada para a sua apresentação, independentemente de declaração do licitante. 
 
f) Conter, discriminados na moeda nacional vigente em algarismos com no máximo duas casas 
decimais (Ex.: R$ 5,33) e por extenso, o preço total da proposta, devendo prevalecer, no caso de dissenso, 
o por extenso sobre o numérico; o qual deverá estar em conformidade com os praticados no mercado, sem 
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quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro, bem como 
compreendendo todas as despesas incidentes sobre os produtos arrematados, tais impostos, taxas, etc., e 
deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 
 
g) Apresentar na proposta comercial, descrição detalhada dos produtos ofertados, constando a 
“MARCA”, de maneira a demonstrar o completo atendimento às características constantes neste 
instrumento convocatório; 
 
h) A apresentação da Proposta implicará plena aceitação por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste edital.  
 
i) Declaração prevista no ANEXO II deste Edital, no que concerne ao cumprimento das condições de 
Habilitação. 
 
j) Declaração prevista no ANEXO III deste Edital, no que concerne a inexistência de fato 
superveniente. 
 
k) Declaração prevista no ANEXO IV deste Edital, no que concerne ao cumprimento das condições de 
habilitação para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
 
k.1) A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 
previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte 
documentação: 
 
k.1.1) Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
 
k.1.2) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 ; 
 
k.1.3) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
 
k.1.4) Os documentos relacionados na alínea “k.1” e seus subitens, para efeito de comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida 
pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no D.O do dia 
22/05/2007. 
 
l) Declaração prevista no ANEXO V deste Edital, no que concerne ao cumprimento do Disposto no 
Inciso XXXIII, do Art. 7º, da CF/88. 
 
m) Não serão admitidas nem aceitas, ofertas dos produtos objeto do processo licitatório com 
especificações divergentes do solicitado neste edital e anexos, bem como, 
 
4.14. Havendo divergência entre o valor constante do lance final e o constante da proposta, caberá ao 
Pregoeiro decidir aceitar o menor valor como contraproposta.  
 
4.15. A quantidade de produto relacionado na proposta serve apenas como orientação para composição 
de preços não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de ocorrer 
acréscimo ou supressão da quantidade do produto, o preço permanecerá inalterado. 
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4.16. O licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome, no 
sistema eletrônico, reconhecendo como verdadeiras e firmes suas propostas e respectivos lances.  
 
4.17. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
4.18 - O licitante com filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, 
só poderá apresentar uma única proposta individual. Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) 
ou representantes legais comuns e as que dependam econômica ou financeiramente de outra empresa ou 
a subsidiem.  
 
4.19,. Os produtos deverão ser entregues de acordo com as especificações contidas no Anexo I Termo de 
Re,ferência. 
 

5.0 – DA HABILITAÇÃO: 

 
5.1 - Para fins de habilitação neste processo, o(s) licitante(s) deverão anexar ao sistema os documentos de 
habilitação exigidos no edital, por meio do sistema, exceto em caso em que o espaço para anexar não seja 
suficiente, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio, caso seja necessário a complementação da documentação, o 
pregoeiro solicitará para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os licitantes incluíam no sistema: 
 
5.1.2. Habilitação Jurídica:  
5.1.2.1. Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com 
todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado. No caso de sociedades 
por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição de seus Administradores; 
5.1.2.2. Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua inscrição, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
5.1.2.3. Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
5.1.2.4. Tratando-se de empresa individual, o registro comercial; 
 
5.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:  
5.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
5.1.3.2. Certificado atualizado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
5.1.3.3. Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicilio ou sede da 
licitante, ou outro equivalente, na forma da lei; 
5.1.3.4. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
5.1.3.5. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – CND 
RFB/PGFN/INSS. A empresa que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta 
PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. 
Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que 
entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais 
administrados pela RFB e PGFN). 
 
5.1.4. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor ou 
distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 

mailto:cplpmv@gmail.com


 

8 
Rua Demócrito Cavalcanti, 144 - Livramento, Vitória de Santo Antão - PE - CEP: 55.612-010 – CNPJ: 11.049.855/0001-23 

Comissão Permanente de Licitação / Email: cplpmv@gmail.com / Fone: (81) 9.9518-0389 

(noventa) dias anteriores à sessão pública, INCLUSIVE, Processos Eletrônicos (PJ-e) com prazo de validade 
constante no documento (Está certidão somente é exigível quando a certidão negativa de Falência, 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante contiver a ressalva expressa de que 
não abrange os processos judiciais eletrônicos). No caso de empresas em recuperação judicial que já 
tenham dito plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial 
competente que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente. 
 
5.1.4.1. As certidões que não apresentarem prazo de validade serão consideradas válidas por um período 
de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal, ficando 
a licitante responsável por juntar a respectiva comprovação.  
5.1.4.2. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 
aos documentos relacionados neste Edital;  
5.1.4.3. Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pelo pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
5.1.4.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 
em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome d,a matriz.  
 
5.1.5. Qualificação Técnica: 

5.1.5.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa 
licitante fornecido produtos compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo o atestado 
conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a Comissão 
Permanente de Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com a empresa declarante. 
5.1.5.1.1. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro 
em desacordo com as exigências do edital. 
5.1.5.1.2. O pregoeiro poderá promover diligência destinada à comprovação dos atestados fornecidos, 
solicitando apresentação de notas fiscais, contratos ou outros documentos que julgar necessário. 
5.1.6. Cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal: 
5.1.6.1. Declaração do licitante afirmando o cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988, assinada por representante legal da empresa, conforme modelo anexo a 
este Edital. 
5.2. Outras considerações sobre a Habilitação: 
5.2.1. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente serão 
válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 90 (noventa) dias anteriores à data 
fixada para a abertura das propostas, ressalvado o disposto no subitem 5.1.6.1 deste Edital.  
5.2.2. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos, ou apresentá-
los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade fiscal 
das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterada pela Nº 147/2014.  
5.2.3. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução deste processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.  
5.2.3.1 No uso da prerrogativa conferida pelo § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, o Pregoeiro poderá 
solicitar, a qualquer tempo, os originais de procurações, documentos de habilitação, documentos que 
integrem as propostas dos licitantes e quaisquer outros cujas cópias sejam apresentadas durante o 
processo licitatório.  
 
5.2.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.  
 
5.2.5. Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, ser-lhe-ão 
assegurados o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sanar a irregularidade, mediante pagamento ou 
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parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa.  
5.2.6. Os documentos necessários à habilitação do licitante deverão ser apresentados:  
a) Em uma única via, em original; ou 
b) Por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo pregoeiro ou por membro 
da Comissão ou equipe de apoio; ou 
c) Publicação em órgão da imprensa oficial.  
5.2.6.1. Fica vedada sua apresentação através de cópia produzida via e-mail ou fax ou que se encontre 
ilegível, no todo ou em parte. 
 

6.0 – DA IMPUGNAÇÃO: 

 
6.1. Qualquer pessoa poderá impugnar este edital, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, conforme estabelece o Art. 24 do Decreto Federal nº 10.024/19. 
 
6.1.1. A impugnação do edital deve ser enviada ao pregoeiro, no prazo do subitem 6.1, para o seguinte 
endereço: Rua Demócrito Cavalcanti, nº 144, Livramento, Vitoria de Santo Antão – PE, CEP. 55.612-010, no 
horário das 08 (oito) às 13:00 (treze), em dias úteis, através do e-mail: cplpmv@gmail.com, ou manifesta 
no próprio sistema do licitações-e. 
6.1.2. Não serão admitidas impugnações enviadas fora do prazo e horário previstos no subitem anterior. 
 

7.0 – DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO: 

 
7.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei Ordinária nº 10.520/2002, 
da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela nº 147/2014, do Decreto Federal nº 10.024/19 e demais 
normas aplicáveis à espécie, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, devendo ser observado os 
seguintes procedimentos:  
 
7.1.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com 
a descrição do objeto ofertado e o preço, assim como a documentação de habilitação, e se for o caso, o 
respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas e 
documentação de habilitação.  
 
7.1.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e documentações 
anteriormente apresentada.  
 
7.1.3. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do 
pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.  
 
7.1.4. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso 
e senha.  
 
7.1.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  
 
7.1.5.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
 
7.1.6. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na 
internet.  
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7.1.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.  
 
7.1.8. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance. 
 
7.1.9. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  
 
7.1.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no edital.  
 
7.1.11. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  
 
7.1.11.1. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser conforme 
estabelecido no próprio sistema do BB licitações-e. 
 
7.1.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o Modo de Disputa “Aberto”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.1.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 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. 
 
7.1.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 
 
7.1.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 
 
7.1.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
7.1.17. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro.  
 
7.1.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.   
 
7.1.19. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas no edital.  
 
7.1.20. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.  
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7.1.21. Na hipótese de não ocorrer oferta de lances, será feita a verificação de conformidade entre a 
proposta de menor preço e o valor estimado para o fornecimento dos produtos.  
 
7.1.22. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
7.1.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
 
7.1.24. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do 
licitante conforme disposições do edital.  
 
7.1.25. Havendo a participação de microempresa ou empresa de pequeno porte com restrição na 
regularidade fiscal, serão observadas as disposições do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Nº 147/2014, assegurado o prazo para fins de regularização da documentação, nos termos do §1º, 
do referido artigo;  
 
7.1.26. Se a proposta não for aceitável ou se 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.  
 
7.1.27. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.  
 
7.1.28. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio 
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  
 
a. Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar se foi 
declarado o vencedor e se está aberta a opção para interposição de recurso;  
 
b. A partir da liberação do sistema, os licitantes terão o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestar 
intenção de recorrer, motivadamente, em campo próprio do sistema, considerando-se esse prazo como a 
forma imediata mencionada no item 7.1.28.  
 
c. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência 
desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.  
 
7.1.29. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação.  
 
7.1.30. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado no Registro 
Cadastral do Poder Executivo de Vitoria de Santo Antão/PE, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital, no contrato e das demais cominações legais o licitante que:  
 

mailto:cplpmv@gmail.com


 

12 
Rua Demócrito Cavalcanti, 144 - Livramento, Vitória de Santo Antão - PE - CEP: 55.612-010 – CNPJ: 11.049.855/0001-23 

Comissão Permanente de Licitação / Email: cplpmv@gmail.com / Fone: (81) 9.9518-0389 

a) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de 
preços;  
 
b) deixar de entregar/apresentar documentação exigida no edital;  
 
c) apresentar documentação falsa;  
 
d) ensejar o retardamento da execução do objeto;  
 
e) não mantiver a proposta;  
 
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;  
 
g) comportar-se de modo inidôneo;  
 
h) fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa. 
 
7.1.31. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE (ITEM) ofertado, admitindo-se como 
critérios de aceitabilidade preços compatíveis com os de mercado.  
 
7.1.32. Na desclassificação de propostas, observar-se-á o que determina os arts. 43 a 48 da Lei nº 8.666/93.  
 
7.2 Serão desclassificadas as Propostas que:  
 
a) apresentarem cotação para objeto diverso do indicado nesta Licitação;  
 
b) ofertarem preços simbólicos, irrisórios, de valor zero, ou inexequíveis, na forma da legislação vigente;  
 
c) não atenderem às exigências deste Edital.  
 
d) não atenderem às exigências do item 4.0 deste edital. 
 

8.0 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 

 
8.1. A autoridade competente da Administração Pública efetuará a homologação do processo, conforme 
inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, e, no caso de interposição de recurso administrativo, fará a 
adjudicação do objeto ao vencedor, após a decisão do recurso.  
 
8.2. Não havendo interposição de recurso, a adjudicação do objeto será efetuada pelo pregoeiro, 
observando o disposto no subitem 7.1, “XXVI” deste Edital. 
 
 

9.0 – DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 

 
9.1. A contratação com os fornecedores será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 
9.2. Homologado o resultado desta Licitação, a Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão/PE, poderá 
convocar imediatamente a(s) empresa(s) vencedora(s) para a assinatura do Termo Contratual, no prazo 
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máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
 
9.2.1. O prazo para a assinatura do Termo Contratual poderá ser prorrogado uma vez, desde que requerido 
por escrito, no transcurso do lapso temporal de que trata o subitem anterior, e em face de justificativa 
aceita pela Administração. 
 
9.3. A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Instrumento Contratual dentro do prazo 
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Vitoria de Santo Antão/PE caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-a(s) às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
9.4.  Na hipótese do item anterior, a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão/PE, poderá convocar 
os licitantes remanescentes observados a ordem de classificação, para assinatura do contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
9.5.  A vigência da ata de registro de preço será de 12 (doze) meses. 
 

10.0 – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA /RECEBIMENTO: 

 
10.1. O objeto deste termo deverá ser entregue pela(s) licitante(s) vencedora(s), em até 15 (quinze) dias 
úteis, por sua conta, risco e expensas, sem qualquer cobrança adicional à Secretaria de Comunicação e 
Imprensa, conforme detalhamentos de local e hora presentes na ordem de fornecimento. Reforçando que 
é de responsabilidade do fornecedor o translado dos itens até o seu local de destino, bem como sua 
descarga, condução manual até o espaço físico onde será utilizado e posterior instalação dos 
equipamentos, conforme orientações de localização a serem repassadas pelo fiscal do contrato. 
 
10.2. Os valores referentes aos itens que tenham apresentado problemas por ocasião do recebimento 
provisório somente serão adimplidos depois de substituídos, sem que isso gere direito de reajustamento 
de preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade às partes. 

10.3. Os produtos serão recebidos: 
 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações deste 
termo; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 
 
10.4. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens em desacordo 
com as especificações e condições exigidas neste Termo de Referência. 

10.5 Caso não tenham sido atendidas as condições especificadas, bem como, se houver divergência entre 
os objetos indicados no Termo de Referência e aqueles fornecidos, serão lavrados termo de recusa, onde 
serão apontadas as falhas constatadas. 

10.6 Constatada qualquer irregularidade, o(a) CONTRATADO(A) obrigar-se-á a substituí-los no prazo de 10 
(dez) dias, sob pena de sujeitar-se a aplicação de multa ou rescisão do contrato nos termos legais, 
suportando todos os ônus incidentes. 

10.7 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados, não serão 
considerados como inadimplemento contratual. 

10.8 É vedada a aquisição de itens em quantidade e/ou condições diversas daquelas estipuladas no Termo 
de Referência.  
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11.0 – DO EMPENHO: 

 
11.1. Após homologado este Pregão, é dever do licitante retirar no prazo de 05 (cinco) dias as notas de 
empenho e ordem de fornecimento sempre que for comunicado pela Administração Pública, durante a 
vigência do Registro de Preços. 
 

12– DO PAGAMENTO: 

 
12.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos produtos entregues, em um prazo de 30 (trinta) dias 
corridos contados a partir da entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
12.1.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA cuja situação esteja irregular ou enquanto 
pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade. 
 
12.1.3.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do 
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelos órgãos entre o prazo 
referido no Termo de Referência e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP 

 
Onde: 
 

Sigla Significado / Descrição 

EM Encargos Moratórios. 

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

VP Valor da parcela a ser paga. 

,TX Percentual da taxa anual = 6% 

I Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 
         365               365 

 

13.0 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 
13.1. Dos atos da Administração decorrentes desta licitação poderão ser interpostos recursos 
administrativos, com base no que determina a Lei nº 10.520/2002, o Decreto Federal nº 10.024/2019, 
aplicando-se, supletivamente, o art. 109 da Lei nº 8.666/93.  
 
13.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio 
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  
, 
13.2.1 Os licitantes terão prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestar intenção de recorrer, 
motivadamente, em campo próprio do sistema, considerando-se esse prazo como forma imediata 
mencionada no item 13.2.  

13.3. As razões dos recursos serão dirigidas ao Secretário do Órgão Demandante, desde que o licitante 
tenha manifestado motivadamente a intenção de recorrer, conforme procedimento descrito neste edital, 
e deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro, na sala da CPL, localizada na Rua Demócrito Cavalcanti, 
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nº 144, Livramento, Vitoria de Santo Antão – PE, CEP. 55.612-010, no horário das 08 (oito) às 13:00 (treze), 
em dias úteis, através do e-mail: cplpmv@gmail.com, ou manifesta no próprio sistema do licitações-e. 
 
 13.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

14.0– DAS SANÇÕES: 

 
14.1 O(A) CONTRATADO(A) deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo de 
Referência, sujeitando-se às sanções constantes dos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei 
nº 10.520/2002. 

14.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato gerado a partir deste Termo de Referência, garantida a 
ampla defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 

b) Multa diária de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos itens constantes da ordem de fornecimento. 

14.3 O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil 
subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

14.4 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo(a) CONTRATANTE. 

14.5 O valor da multa poderá ser descontado do crédito existente em favor do(a) CONTRATADO(A). 

14.6 Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto advier 
de caso fortuito ou de força maior. 

14.7 Em caso de inexecução dolosa do objeto deste Termo de Referência, má-fé, conduta atentatória à 
Administração Pública, o(a) CONTRATADO(A) estará sujeito(a) às seguintes sanções: 

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 
anterior. 

14.8 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

14.9 Da aplicação de qualquer penalidade caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 

14.10 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados ao(à) CONTRATADO(A) o devido 
processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 

mailto:cplpmv@gmail.com
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14.11 As sanções de advertência, suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de 
contratar com a administração e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas juntamente com a imposição de multa, facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

14.12 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é sanção de 
competência exclusiva da autoridade máxima do órgão CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

14.13 As sanções acima poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos 
contratos regidos por esta Lei: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

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

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

 

15.0 – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 
15.1. A inexecução total ou parcial caracterizada pelo atraso na execução do objeto licitado, poderá ser 
considerada como recusa e ensejar a rescisão contratual. 
 
15.2. – Aplicam-se, no que couber, ao presente contrato, as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
 

16.0– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
16.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste termo; 
 
16.2 Efetuar os pagamentos devidos, conforme condições estabelecidas;  
 
16.3 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao município;  
 
16.4 Atestar notas fiscais correspondentes após o recebimento dos itens comprados;  
 
16.5 Receber e fiscalizar os produtos entregues, verificando a sua correspondência com as especificações 
prescritas no edital, atestando sua conformidade;  
 
16.6 Designar formalmente um servidor da unidade gestora para acompanhar e fiscalizar a execução da 
autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes;  
 
16.7 Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens. 
 
16.8 Além das obrigações demais constantes no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços. 
 

17.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
17.1 Atender a todas as exigências estabelecidas no Termo de Referência e no contrato; 
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17.2 Efetuar a entrega no endereço disposto na ordem de fornecimento, na embalagem original, em 
perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de 
conteúdo, identificado, acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especificação dos 
quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em unidades individualizadas. 
 
17.3 Transportar os produtos obedecendo aos critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, 
qualidade, integridade dos mesmos; 
 
17.4 Respeitar e cumprir com os prazos de entrega, observando os períodos de parcelamento e 
quantidades; 
 
17.5 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para o município; 

17.6 Fornecer os bens (quando couber) com garantia contra quaisquer defeitos, pelo prazo mínimo de 12 
(doze) meses, nas condições dos respectivos fabricantes, devendo a empresa fornecedora substituir, por 
sua conta e no prazo de 10 (dez) dias, os que forem considerados inadequados às especificações ou que 
tenham sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga que comprometam o seu uso regular e 
adequado.  

17.7 A empresa vencedora deverá fornecer, no que couber, por meio do fabricante, Assistência Técnica 
total dos materiais entregues, contra defeitos de fabricação, e/ou fadiga do material empregado, incluindo 
serviços, manutenção corretiva e preventiva dos bens, substituição do produto, peças e mecanismos pelo 
prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aceitação definitiva dos ,materiais.  

17.8 A garantia compreende a obrigação de substituir, no prazo estabelecido pelo Poder Executivo 
Municipal de Vitória de Santo Antão/PE, os bens que forem recusados por desconformidade com as 
especificações, ou avariados por falhas de transporte ou descarga, bem como a ressarcir à Administração 
o valor dos danos eventualmente causados aos equipamentos e bens públicos, em decorrência da 
utilização dos produtos defeituosos entregues pela empresa contratada. 

17.9 A licitante vencedora deverá fornecer certificados de garantia descrevendo de maneira clara a 
abrangência da garantia, a forma e o prazo de exercício.  

17.10 O prazo de garantia deve ser contado a partir do recebimento definitivo dos bens pelo 
CONTRATANTE. 

  
17.11 Manter durante a vigência da ata de registro de preço toda regularidade apresentada no Processo 
licitatório. 
 
17.12 Praticar todos os atos imprescindíveis à fiel execução do objeto especificado neste Termo de 
Referência, inclusive solicitando os documentos e informações necessárias dos setores competentes, 
independentemente de provocação nesse sentido; 
 
17.13 Substituir, às suas expensas, os itens comprovadamente entregues em descompasso com este Termo 
de Referência e no contrato. 
 
17.14 Atender, prontamente às requisições do CONTRATANTE na aquisição dos itens, nas quantidades e 
especificações do Termo de Referência, responsabilizando-se pela contratação, especialmente para efeito 
de correção imediata, no caso de não atendimento ao solicitado; 
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17.15 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo órgão interessado; 
 
17.16 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas porventura incidentes, tais como 
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
comerciais, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus empregados ou 
prepostos, relativos ao objeto e demais ônus necessários à execução do objeto do Termo de Referência. 
 

18.– DA FISCALIZAÇÃO: 

 
18.1. A fiscalização e execução do contrato serão realizados pela Secretaria de Comunicação e Imprensa, 
por profissional(is) da área técnica a ser(em) designado(s);  
 
18.2. A designação do fiscal será realizada no momento da assinatura da ata de registro de preço, 
devidamente indicado pelo Secretário de Comunicação e Imprensa. 
 

19.0 – DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO: 

 
19.1. Os licitantes autorizam o acesso irrestrito da Administração às contas, registros e demais documentos 
relacionados à apresentação da proposta e à execução do contrato.  
 
19.2. As informações obtidas em conformidade ao disposto no item anterior serão utilizadas apenas para 
fins de fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim.  
 

20.0 – DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CERTAME: 

 
20.1. Reserva-se a Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão/PE o direito de revogar esta licitação, 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49, da Lei n.º 
8.666/93.  
 
20.1.1. No caso de anulação ou revogação do processo licitatório, ficam assegurados aos licitantes o 
contraditório e a ampla defesa prévios, nos moldes do parágrafo 3º do art. 49 da Lei n.º 8.666/93. 
 

21.0 – DA PUBLICIDADE: 

 
21.1. O aviso deste Pregão será publicado no Diário Oficial dos Municípios de PE, e Portal da Transparência 

do Município, no link: https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/app/pe/vitoria-de-santo-

antao/1 

 

22.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
22.1. A divulgação de informações referentes a esta licitação e os resultados de habilitação, de julgamento 
das propostas e de recursos interpostos serão publicados na imprensa oficial e no Banco do Brasil 
www.licitacoes-e.com.br e afixados pelo prazo de 02 (dois) dias úteis no mesmo Quadro de A,visos onde 
foi divulgado este instrumento convocatório.  
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22.2. Quaisquer esclarecimentos sobre esta licitação deverão ser solicitados, sempre por escrito, 
diretamente ao Pregoeiro, na sala da CPL, situada na Rua Demócrito Cavalcanti, nº 144, Livramento, Vitoria 
de Santo Antão – PE, CEP. 55.612-010, no horário das 08 (oito) às 13:00 (treze), em dias úteis, através do 
e-mail: cplpmv@gmail.com, ou manifesta no próprio sistema do licitações-e, Fone: (81) 9.9518-0389, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis antes do prazo fixado para o recebimento das propostas. As respostas 
serão enviadas a todos os interessados pelo e-mail cadastrado, por estes no portal do licitacoes-e, até o 
dia anterior à data marcada para recebimento da proposta.  
 
22.3. Os interessados poderão:  
 
22.3.1. Solicitar cópia deste instrumento convocatório, na Comissão Permanente de Licitação de Vitoria de 
Santo Antão, situado na Rua Demócrito Cavalcanti, nº 144, Livramento, Vitória de Santo Antão – PE, CEP. 
55.612-010, Fone: (81) 9.9518-0389, pela Internet através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br 
ou no site do portal da transparência.  
 
23.4. Os licitantes que optarem pela retirada do edital via internet deverão acessar o link do edital através 
do endereço: https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/app/pe/vitoria-de-santo-antao/1 
  
23.5. Os casos omissos neste edital serão resolvidos nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
10.024/19 e da Lei nº 8.666 de 21.06.1993. 
 

23.6. O licitante vencedor, quando formalmente contratado, fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

acréscimos ou supressões de até 25% do objeto licitado, consoante o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 65 da 

Lei 8.666/93. 

 
Vitória de Santo Antão/PE, 10 de janeiro de 2023. 

 
 

________________________________ 
     Djalma Andrade da Costa 

Secretário de Comunicação e Imprensa 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de 

equipamentos eletrônicos variados, visando atender as demandas da Secretaria de Comunicação e 

Imprensa do Município da Vitória de Santo Antão/PE, conforme especificações e quantidades 

discriminadas neste termo. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

 

2.1 A presente solicitação se dá pela necessidade de aquisição de equipamentos eletrônicos variados com 

a finalidade de prover aparelhamentos para Secretaria de Comunicação e Imprensa da Vitória de Santo 

Antão, visando manter o pleno funcionamento das atividades e ações operacionais.  

 

2.2 A contratação é imprescindível ao desempenho das atividades atinentes à Comunicação e Imprensa, 

que atualmente, encontram-se em condições precárias devido ao desgaste do tempo de uso, além de não 

haver estoque.  

 

2.3 Esta Secretaria trabalha na elaboração de materiais institucionais e ações de comunicação que 

objetivam publicizar as demandas do Município da Vitória de Santo Antão/PE. 

 

2.4 Haja vista que a publicidade dos atos da gestão é um dos princípios basilares da Administração Pública 

e está prevista no art. 37 da Constituição Federal, que estabelece como objetivos fundamentais da área de 

comunicação é dar amplo conhecimento das políticas públicas e programas desenvolvidos, é preciso 

desempenhar ações com equipamentos de qualidade, atendendo também ao princípio da eficiência, 

previsto no mesmo dispositivo. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

3.1 Os bens que constituem o objeto em questão serão especificados e estimados na tabela abaixo descrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cplpmv@gmail.com


 

21 
Rua Demócrito Cavalcanti, 144 - Livramento, Vitória de Santo Antão - PE - CEP: 55.612-010 – CNPJ: 11.049.855/0001-23 

Comissão Permanente de Licitação / Email: cplpmv@gmail.com / Fone: (81) 9.9518-0389 

 

ITEM DESCRIÇÃO TIPO QNT VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 

CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL CARACTERÍSCAS 

TÉCNICAS: 24 MEGAPIXELS, NO MÍNIMO; SENSOR CMOS 

(22,3X14,9MM) OU EQUIVALENTE; PROCESSADOR DI GIC8 

OU EQUIVALENTE; ISO 100-25600 (EXPANSÍVEL); FOCO 

AUTOMÁTICO; TELA SENSÍVEL AO TOQUE LCD DE, NO 

MÍNIMO, 3,0 POLEGADAS; DISPARO CONTÍNUO, NO 

MÍNIMO, 5 FPS ; GRAVAÇÃO DE VÍDEOS EM 4K; 

MICROFONE INTERNO E ENTRADA PARA MIC EXTERNO; 

VISOR ÓTICO COM UM SISTEMA AF DE 9 PONTOS OU 

EQUIVALENTE; BATERIA 110/220 VOLTS (6 0HZ); KIT COM 

LENTE EF-S 18-55MM IS STM OU EQUIVALENTE. PRAZO DE 

GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DO 

PRODUTO, COMPLEMENTAR À GARANTIA LEGAL, É DE, NO 

MÍN IMO, 12 (DOZE) MESES, PARA AJUSTE OU CORREÇÃO 

DE DEFEITOS E IMPERFEIÇÕES VERIFICADOS, CONTADOS A 

PARR DO RECEBIMENTO DEFINIVO DO OBJETO. 

UND 3  R$      6.035,64   R$       18.106,92  

2 

CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL COM UM SENSOR CMOS 

DE 24,2 MP. CAPAZ DE PRODUZIR FOTOS DE ALTA 

RESOLUÇÃO E VÍDEO UHD 4K SEM LIMITE DE TEMPO DE 

GRAVAÇÃO. POSSUI SISTEMA 4D FOCUS, UTILIZA 425 

PONTOS DE DETECÇÃO DE FASE, ALÉM DE 425 ÁREAS DE 

DETECÇÃO DE CONTRASTE. A TELA DE TOQUE APROVEITA 

O ACESSO AO CONTROLE TOUCH FOCUS. A BATERIA PODE 

SER ALIMENTADO POR UMA CONEXÃO USB A UM 

COMPUTADOR OU BATERIA MÓVEL.  

UND 2  R$      9.745,00   R$       19.490,00  

3 

LENTE E PZ 18 – 105MM F4 G OSS. FORMATO: APS-C. 

DISTÂNCIA FOCAL (MM): 18-105 MM. DISTÂNCIA FOCAL 

EQUIVALENTE A 35 MM (APS-C) 27 - 157,5 MM. 

GRUPOS/ELEMENTOS DA LENTE: 42705. ÂNGULO DE 

VISÃO (AP S C): 76° - 15°. ABERTURA MÁXIMA (F): 4. 

ABERTURA MÍNIMA (F): 22. LÂMINAS DE ABERTURA: 7. 

ABERTURA CIRCULAR: SIM. DISTÂNCIA DE FOCAGEM 

MÍNIM A: 0,45 (GRANDE ANGULAR)-0,95 M 

(TELEOBJETIVA) (1,48 (GRANDE ANGULAR)-3,12 PÉS 

(TELEOBJETIVA). RELAÇÃO DE AMPLIAÇÃO MÁXIMA (X): 

0,11X. DIÂMETRO DO FILTR O (MM): 72 MM.  

ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM (STEADYSHOT): OPTICAL 

STEADYSHOT™. SISTEMA DE ZOOM: ZOOM MOTORIZADO. 

TAMANHO E PESO. DIMENSÕES (P X C): 78 X 110MM (3-

1/8 X 4-3/8 POL.). ACOMPANHA: PARA-SOL (ALC-SH128: 

EM FORMA DE PÉTALA, TIPO BAIONETA), PROTEÇÃO 

DIANTEIRA DA LENTE, PROTEÇÃO TRASEIRA DA LENTE. 

(COMPATÍVEL COM O ITEM 1 DO EDITAL) 

UND 1  R$      5.319,41   R$         5.319,41  
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4 

OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA – 

CARACTERÍSTICAS: OBJETIVA COM DISTÂNCIA TOTAL 

ABRANGENDO A FAIXA MÍNIMA DE 24-70MM; ABERTURA 

MÁXIMA DO DIAFRAGMA DE, NO MÍNIMO, F/2.8; COM 

AUTOFOCO COMPATÍVEL COM A CÂMERA OFERTADA. 

ACESSÓRIO(S): ESTOJO PARA TRANSPORTE, ORIGINAL DE 

FABRICANTE; PARA-SOL ORIGINAL DE FABRICANTE; FILTRO 

UV COMPATÍVEL COM A OBJETIVA. GARANTIA MÍNIMA: 

12 (DOZE) MESES CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO 

DEFINITIVO DO MATERIAL. ACONDICIONAMENTO: 

EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO 

E QUANTIDADE DO MATERIAL. (COMPATÍVEL COM O ITEM 

1 DO EDITAL) 

UND 1  R$      3.206,75   R$         3.206,75  

5 

LENTE 85MM. ABERTURA MÁXIMA DA LENTE F / 1.8 

COBERTURA DA LENTE FULL-FRAME COMPRIMENTO 

FOCAL FIXO 85MM DISTÂNCIA MÍNIM A DE FOCO 85 CM 

ESTILO DE LENTE LENTE FIXA TELEFOTO FORMATO DE 

LENTES LENTES SLR LÂMINAS DE DIAFRAGMA 8, 

ARREDONDADO TIPOS DE FOC O DA LENTE FOCAGEM 

AUTOMÁTICA (DEVERÁ SER COMPÁTIVEL COM O ITEM 2) 

UND 1  R$      2.689,98   R$         2.689,98  

6 

LENTE FOTOGRÁFICA; MONTAGEM EF; DISTÂNCIA FOCAL 

24-70MM; ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE F/2.8; 

CONSTRUÇÃO EM 18 ELEMENTOS EM 13 GRUPOS; 

ÂNGULOS DE VISÃO 74°−29°/ 53°−19° 30'/ 84°−34°; 

DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO 0,38M; COM PROTEÇÃO À 

PROVA D'ÁGUA E POEIRA; TAMANHO DO FILTRO 82MM; 

MOTOR ULTRASSÔNICO; DIMENSÕES 88,5 X 113MM. 

(COMPATÍVEL COM O ITEM 2 DO EDITAL) 

UND 2  R$      9.255,00   R$       18.510,00  

7 

LENTE EF 50MM F/1.8 STM. DIMENSÕES :2.7 X 1.5 CM. 

TAMANHO DO FILTRO :49MM DISTÂNCIA MÍNIMA DE 

FOCAGEM :1.15 FT./0.35M L-LENTE :NÃO CONSTRUÇÃO 

DA LENTE :6 ELEMENTOS EM 5 GRUPOS MONTAGEM :EF 

SISTEMA IS :NÃO MOTOR DE FOCO :USM DISTÂNCIA 

FOCAL (LENTE) :50MM FATOR F-STOP :F/1.8 LENTE TIPO 

:NORMAL (COMPATÍVEL COM O ITEM 2 DO EDITAL) 

UND 1  R$      3.264,50   R$         3.264,50  

8 

MICROFONE TIPO: DE LAPELA , ALIMENTAÇÃO: BATERIA , 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FREQUÊNCIA MÍMIMA 

50HZ-18KHZ, , PADRÃO: UNIDIRECIONAL , ACESSÓRIOS: 

CONECTOR P2 

UND 2  R$      3.036,00   R$         6.072,00  

9 

MONITOR COMPUTADOR LED 27'' IPS, TELA: WIDESCREEN 

, TIPO DE TELA: LED, FULL HD 1920X1080, BIVOLT, 

ENTRADAS D-SUB VGA, HDMI E DISPLAYPORT E AUDIO. 

UND 6  R$      2.400,00   R$       14.400,00  

10 

MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE 

MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTAO MICRO SD, USO 

INFORMÁTICA, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS 

E DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 

ADAPTADOR 

UND 2  R$            45,67   R$               91,34  

11 
BATERIA LP-E6NH (7.2V, 2130 MAH PARA CÂMERAS 

MODELO 1897C003 COMPATÍVEIS). 
UND 3  R$         498,08   R$         1.494,24  
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12 

BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, TENSÃO 

NOMINAL: 7,2 V. CAPACIDADE NOMINAL: 2280 MAH. 

CAPACIDADE WH: 16,4 WH. VOLTAGEM DE SAÍDA: 7.2 

VDC. DIMENSÕES: 38,7X22,7X51,7MM(L X A D). PESO: 

86G. COMPATÍVEL COM MODELO SONY NP-FZ100  

UND 4  R$         395,06   R$         1.580,24  

13 

FLASH, TIPO:SPEEDLITE 550 EX, COMPATIBILIDADE 

EQUIPAMENTO:CÂMERA DIGITAL COM CONTROLE DO 

FLASH AUTOMÁTICO,TIPO ALIMENTAÇÃO:PILHA, 

DIMENSÕES:210 X 95 X 80 MM, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS:CABEÇA MÓVEL 

UND 3  R$      2.155,00   R$         6.465,00  

14 
KITS DE CARREGADORES E PILHAS RECARREGÁVEIS AA DE 

2550MAH; ; 240 VOLTS; 3.18 X 12.07 X 20.32 CM; 238.59G  
UND 4  R$         122,00   R$             488,00  

15 

MINI DRONE – TAMANHO DA IMAGEM: 4:3/16:9, 

RESOLUÇÃO DE VÍDEO: 4K, PESO DE DECOLAGEM: ~=249 

GRAMAS, DIMENSÕES: 138 X 81 X 58 MM (CXLXA), 

DISTÂNCIA DIAGONAL: 213; COM MAIS 4 (QUATRO) 

BATERIAS PARA DRONE LIPO 3S, 3830 MAH, ENERGIA / 

VOLTAGEM: 43.6WH/11.4V. 

UND 2  R$      8.356,70   R$       16.713,40  

16 
BATERIAS PARA DRONE POLÍMERO DE LÍTIO, POTÊNCIA DE 

SAÍDA: 15,2V, CAPACIDADE: 4480 MAH, PÔTENCIA: 68WH, 

DIMENSÃO: 5 X 1,8 X 3,1 POLEGADAS. 

UND 2  R$      1.999,00   R$         3.998,00  

17 
TECLADO MICROCOMPUTADOR TIPO CONECTOR: USB. 

CONECTIVIDADE: COM FIO , TIPO: MULTIMIDIA 
UND 6  R$            44,35   R$             266,10  

18 

MOUSE COMPUTADOR TIPO CONECTOR: USB , 

CONECTIVIDADE: COM FIO , SENSOR: LASER , TAMANHO: 

PADRÃO 

UND 6  R$              8,15   R$               48,90  

19 

NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE 

PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA 

NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA.POTÊNCIA REAL MÍNIMA 

DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM 

CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO 

AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A 

SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. 

BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA 

DE,NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO 

DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE 

SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. 

UND 6  R$         411,00   R$         2.466,00  

20 

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS WIRELESS; MODELO 

JATO DE TINTA; BIVOLT, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 

IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI: TAMANHO MÁXIMO DA 

CÓPIA: A4/CARTA – 1.200 DPI X 2.400DPI. 

UND 1  R$      1.291,77   R$         1.291,77  
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21 

ESTABILIZADOR PARA CÂMERA PROFISSIONAL – GIMBAL 

CARACTERÍSTICAS: GIMBAL PORTÁTIL PROFISSIONAL 

ESTABILIZADO DE 3 EIXOS PROJETADOS PARA CÂMERAS 

DSLR; CAPACIDADE PARA ACIMA DE 3,5 KG; 

ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL E DEVE SER 

FORNECIDO COM CARREGADOR; MONTAGEM DE TRIPÉ 

PADRÃO; AJUSTE PANORÂMICO DE 360°; INCLINAÇÃO DE 

NO MÍNIMO 320°;AJUSTE DE ROTAÇÃO DE 360°; 

CONECTIVIDADE BLUETOOTH; APLICATIVO PARA 

CONFIGURAÇÃO; KIT SUPORTE DE SMARTPHONE 

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO 12 MESES; 

UND 2  R$      4.199,99   R$         8.399,98  

22 

MONOPÉ, MATERIAL:ALUMÍNIO, ALTURA:146 CM, PESO:1 

KG, CAPACIDADE CARGA:3 KG, APLICAÇÃO:MÁQUINA 

FOTOGRÁFICA E FILMADORA 

UND 3  R$      1.274,13   R$         3.822,39  

23 

ESTABILIZADOR DE CAMERA, DE CELULAR, TIPO MÃO, 

ELETRÔNICO DE 3 EIXOS COM SUPORTE AJUSTÁVEL P/ 

VÁRIAS MARCAS DE SMARTPHONES, ABS, COMUNICAÇÃO: 

BLUETOOTH, 4 MODOS DE USO: BLOQUEADO, MEIO-

SEGUIMENTO, COMPLETO, POSIÇÃO ORIGINAL TRASEIRA 

DE UMA TECLA, MEDINDO 

(COMPRIMENTO/LARGURA/ALTURA): 291*120*50MM, 

AJUSTE AUTOMÁTICO DE CIMA / BAIXO / ESQUERDA / 

DIREITA E GESTICULA O DISPARO VERTICAL, ÂNGULO 

INCLINAÇÃO 320 °, ROTAÇÃO 320°, TITULAÇÃO ÂNGULO 

270°, BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 3.7V 2200MAH 

EMBUTIDA E PODE SER RECARREGADA PELO CABO USB, 

ORIFÍCIO DO PARAFUSO DE 1/4 DE NA PARTE INFERIOR,, 

PERMITIR INSTALAR O ESTABILIZADOR NO TRIPÉ PARA 

UMUSO MAIS ESTÁVEL, ACOMPANHAR 1 CABO DE DADOS 

USB, MANUAL DE INSTRUÇÃO 

UND 2  R$         791,67   R$         1.583,34  

24 

MICROFONE DE LAPELA SEM FIO MICROFONE DINÂMICO 

OMNIDIRECIONAL DE LAPELA SEM FIO; BANDA DE 

FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ OU SUPERIOR, RELAÇÃO 

SINAL/RUÍDO 76DB OU SUPERIOR, ALIMENTAÇÃO DE 1,5 

V; ALCANCE MÍNIMO DE 25 METROS; ACOMPANHADO DE: 

TRANSMISSOR, RECEPTOR, CABOS, ADAPTADORES, CLIPE 

FIXADOR, ADAPTADOR DE MONTAGEM COMPATÍVEL COM 

A CÂMERA COTADA E CASE PARA ARMAZENAMENTO - 

UND 2  R$      1.490,00   R$         2.980,00  

25 

HD EXTERNO 3TB USB 2.0, CAIXA EXTERNA, 3 TB DE 

CAPACIDADE,HARD DRIVE TYPE HDD (HARD DISK DRIVE), 

VELOCIDADE DE 7.200 RPM, INTERFACEUSB 2.0C PADRAO 

DE QUALIDADE SEAGATE OU SUPERIOR. GARANTIA DE 12 

MESES 

UND 2  R$         653,19   R$         1.306,38  

26 
HD 'S DE 3 (TRÊS) TERABYTES INTERNOS COM UNIDADE DE 

EXPANSÃO. 
UND 6  R$      1.367,00   R$         8.202,00  

27 

TELEFONES CELULARES / A COM 256GB’S DE MEMÓRIA 

INTERNA, PROCESSADOR A14 BIONIC NOVA GERAÇÃO DO 

NEURAL ENGINE, SISTEMA OPERACIONAL IOS, SUPER 

RETINA XDR, OLED SEM BORDAS DE 6,1 POLEGADAS (NA 

DIAGONAL), RESOLUÇÃO DE 2532 X 1170 PIXELS A 460 

PPP HDR, REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPRESSÕES 

UND 2  R$      4.696,13   R$         9.392,26  
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DIGITAIS E OLEOSIDADE. CÂMERA PRO 12MP? ULTRA 

ANGULAR, GRANDE-ANGULAR E TELEOBJETIVA. 

28 

POWER BANK PLÁSTICO 2029. BATERIA PORTÁTIL 

CAPACIDADE DE 2300MAH"", COM ADAPTADOR 

LIGHTNING (PARA IPHONE) ACOPLADO NA PARTE 

INTERNA/ABAIXO DO CABO. ACOMPANHA CABO USB. 

UND 3  R$         149,88   R$             449,64  

29 

RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL COM 8 CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- FREQUÊNCIA 

UHF (450-470 MHZ) OU VHF (150-170 MHZ); - BATERIA DE 

LI-ION; - CARREGADOR DE MESA INDIVIDUAL BI-VOLT; - 

SELEÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO (1 OU 2 WATTS); - 

CONTROLE GANHO DO MICROFONE AUXILIAR;- AUTO 

VARREDURA;- ECONOMIA DE BATERIA;- INTERFACE USB 

PARA O CPS;- CONTROLE MIC GAIN DO RÁDIO;- 

VARREDURA E LISTA DE VARREDURA;- CODIFICAÇÃO;- 

TEMPORIZADOR DE TRANSMISSÃO;- MILITAR 810 C, D, E, 

F, G E IP54/55;- HOMOLOGADO PELA ANATEL; E- ITENS 

INCLUSOS: 1 (UM) RÁDIO, 1 (UMA) BATERIA, 1 (UM) 

CARREGADOR, 1 (UM) CLIP DE CINTO.GARANTIA MÍNIMA: 

24 MESES.(REF.: RVA-50 OU SUPERIOR).  

UND 4  R$         854,60   R$         3.418,40  

30 

PLACA MÃE, COMPONENTES: CHIPSET: INTEL B560 

EXPRESS, APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR, TIPO 

PORTAS:1X PORTA D-SUB, 1X PORTA HDMI, 4X PORTA USB 

3.2 GE, MEMÓRIA EXPANSÃO:64 GB, TIPO: LGA 1200, 

SLOTS:1X PCI EXPRESS X16 SLOT, 1X PCI EXPRESS X1 

SLOTS, MEMÓRIA RAM:2 X DIMM, PADRÃO: DR4 DUAL 

CHANNEL MEMORY ARC HITECTURE, SOCKET:M KEY, TYPE 

2260/2280 PCIE 4.0 X4/X2 SSD SUPPORT 

UND 6  R$         756,58   R$         4.539,48  

31 
PROCESSADORES I5-11400F 2.6GHZ (4.4GHZ TURBO), 11ª 

GERAÇÃO, 6-NÚCLEOS 12 THREADS, FCLGA 1200 
UND 6  R$      1.648,11   R$         9.888,66  

32 

MEMORIA RAM 16GB PC4-21300 2666 MHZ DDR4 

SODIMM – MEMORIA RAM, DE 16 GB, PC4-21300, 

VELOCIDADE DE 2666 MHZ, DDR4 SODIMM, COM 260 

VIAS 

UND 6  R$         770,25   R$         4.621,50  

33 

PLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA: 08 

GB, PADRÃO IMAGEM: VGA, MODELO: PCI EXPRESS 3.0 X 

16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NVIDIA PNY QUADRO 

P4000, 256 BITS 1792 CUDA CORES, PADRÃO: GDDR5 

UND 6  R$      4.932,00   R$       29.592,00  

34 

SSD 480GB FORMATO: 2,5 POL, INTERFACE: SATA REV. 3.0 

(6GB/S) — COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA 

REV. 2.0 (3GB/S), CAPACIDADES: 480GB, NAND: TLC, 

500MB/S PARA LEITURA E 50MB/S PARA GRAVAÇÃO, 

VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 – 800 

HZ). 

UND 6  R$         407,97   R$         2.447,82  

35 

GABINETE PARA COMPUTADOR NA COR PRETO. MATERIAL: 

SECC E PLÁSTICO ABS SUPORTE PLACA-MÃE: E-ATX, ATX, 

MICROATX, MINI-ITX EXPANSÃO DE SLOTS: 7 GESTÃO DE 

CABOS: 25MM 35MM FILTROS DE POEIRA: FRONTAL, 

INFERIOR SUPORTE FONTE DE ENERGIA: INFERIOR, ATX 

SUPORTA COOLERS A AR DE ATÉ 167MM DE ALTURA. 

UND 6  R$         176,85   R$         1.061,10  
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SUPORTA WC LACRADOS COM RADIADORES SIMPLES E 

DUPLOS. ACESSO À VENTOINHA SEM REMOÇÃO DE PAINEL. 

CAPA PARA GESTÃO DE CABOS E CORTE PARA VGAS 

36 

COOLER TURBINA RADIAL 5015 HOTEND 12V [001330 - 

0010] COOLER TURBINA RADIAL 5015 HOTEND 12V 

COOLER TURBINA RADIAL 5015 HOTEND 12V VENTILADOR 

RADIAL COOLER  VELOCIDADE - 4500/6500 RPM 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 20 À 75°C MATERIAL- 

PLÁSTICO E METAL 

DIMENSÕES - 50 X 50 X 15MM 

UND 6  R$            50,55   R$             303,30  

37 

WATER COOLER, RGB, 240MM. ESPECIFICAÇÕE: TENSÃO 

DE SINCRONIZAÇÃO DA PLACA-MÃE: 5 V 3 PINOS 

ENDEREÇÁVEIS ??(DIGITAL) RGB HEADER APENAS 

DIMENSÕES: 120 X 120 X 25 MM VELOCIDADE: 1800 RPM 

10% NÍVEL DE RUÍDO: 29 DBA FLUXO DE AR: 67 CFM 

PRESSÃO DO AR: 2,23 MMH2O ROLAMENTO: HIDRÁULICO 

TENSÃO NOMINAL: 12 V (VENTILADOR) / 5 V (LED) 

CONECTOR: SATA. COOLER: DIMENSÕES DO RADIADOR: 

274 X 119 X 27 MM. MATERIAL TUBO: TEFLON. MATERIAL 

DA PLACA DE BASE: COBRE. MATERIAL DO RADIADOR: 

ALUMÍNIO TUBO MANGUITO: SIM TENSÃO NOMINAL: 12 

V (BOMBA) / 5 V (LED) CONECTOR DE BOMBA: 3 PINOS 

UND 6  R$         724,67   R$         4.348,02  

    VALOR TOTAL  R$     222.318,82  

Valor total por extenso: duzentos e vinte e dois mil e trezentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos 

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

4.1 Nos termos do art. 30 da Lei nº 8.666/1993, a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-

á, dentre outras, a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

  

4.2 Para tanto, especificamente neste processo, o licitante deverá apresentar: 

 

a) Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove aptidão para fornecimento do(s) bem(s) descrito(s) neste Termo de Referência. 

 

5. DOS PARTICIPANTES 

 

5.1 Poderão participar do objeto da licitação exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte 

que desenvolverem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste termo de referência1. 

 

5.2 Não poderão participar da licitação ou ser contratadas, direta ou indiretamente: 

 
1 Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser 

concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológica.  

Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:  
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de 

contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (...) III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza 

divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 
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a) Pessoas jurídicas que não se enquadrem como microempresas e empresas de pequeno porte, na forma 

estabelecida no art.3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

b) As pessoas físicas e jurídicas especificadas no art. 9º e seus parágrafos da Lei nº 8.666/19932; 

 

c) As pessoas físicas e jurídicas suspensas e impedidas de participar de licitação e contratar com a 

Administração, bem como aquelas declaradas inidôneas, na forma do art. 156, incs. III e IV, da mesma Lei3, 

enquanto perdurar a sanção; 

 

d) As impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos termos do 

art. 7º da Lei do Pregão4. 

 

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

6.1 Sugere-se como critério de aceitabilidade da proposta o menor valor por item, consoante art. 4º, inc. 

X, da Lei do Pregão5 e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 2.977/2012, 2695/2013, 

48/2013 e 343/2014, todos do Plenário). 

 
7. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
7.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; 
 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 
 
7.2 Os itens deverão ser entregues pela(s) licitante(s) vencedora(s), por sua conta, risco e expensas, nas 

 
2 Art. 9º  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 
necessários: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
§ 1o  É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou 

na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração 

interessada. 
§ 2o  O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como 

encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração. 

§ 3o  Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 

fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4o  O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. 
3 Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções: (...) III - impedimento de 

licitar e contratar; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
4 Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta 

Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
5 Art. 4º (...) X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para 

fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 
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quantidades solicitadas pelo Órgão contratante, no endereço indicado no contrato. 
 
7.3 Os valores referentes aos itens que tenham apresentado problemas por ocasião do recebimento 
provisório somente serão adimplidos depois de substituídos, sem que isso gere direito de reajustamento 
de preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade às partes. 
 
7.4 Fica assegurado ao(à) CONTRATANTE o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens em desacordo 
com as especificações e condições exigidas neste Termo de Referência. 
 
7.5 Caso não tenham sido atendidas as condições especificadas, bem como se houver divergência entre os 
objetos indicados neste Termo de Referência e aqueles fornecidos, serão lavrados termo de recusa, onde 
serão apontadas as falhas constatadas. 
 
7.6 Constatada qualquer irregularidade, o(a) CONTRATADO(A) obrigar-se-á a substituí-los no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, sob pena de sujeitar-se a aplicação de multa ou rescisão do contrato nos termos legais, 
suportando todos os ônus incidentes. 
 
7.7 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados, não serão 
,considerados como inadimplemento contratual. 
 
7.8 É vedado a aquisição de itens em quantidade e/ou condições diversas daquelas estipuladas neste 

Termo de Referência.  
 

8. PRAZO DE ENTREGA 
 

8.1 Os pedidos serão realizados por demanda e deverão ser atendidos com entregas em até 15 (quinze) 
dias úteis, a partir da data de recebimento da solicitação por ordem de fornecimento elaborado pela 
Secretaria de Comunicação e Imprensa. 
 
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos financeiros para fazer face às despesas da presente contratação correrão por conta das 
dotações orçamentárias indicadas abaixo: 
,Órgão Orçamentário: 41000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  
,Unidade Orçamentária: 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 
 ,Função: 4 - Administração Subfunção: 131 - Comunicação Social  
P,rograma: 920 - GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  
Aç,ão: 1.22 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A 
GE,STÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 
Des,pesa 286 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  
Font,e de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS 
, 
,10. VIGÊNCIA  
, 
,10.1 O prazo de vigência do contrato será de  60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 
,assinatura. 
, 
,11. GARANTIA DOS PRODUTOS 
, 
,11.1 O prazo de Garantia dos produtos, é de no mínimo 12(doze) meses, para ajustes e imperfeições 
v,erificadas, contadas a partir do recebimento definitivo do objeto. 
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, 
,, 
1,2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

, 

1,2.1 Atender a todas as exigências estabelecidas no Termo de Referência e no contrato; 

, 

,12.2 Efetuar a entrega no endereço disposto na ordem de fornecimento, na embalagem original, em 

perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de 

c,onteúdo, identificado, acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especificação dos 

q,uantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em unidades individualizadas. 

 

12.3 Transportar os produtos obedecendo aos critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, 

qualidade, integridade dos mesmos; 

 

12.4 Respeitar e cumprir com os prazos de entrega, observando os períodos de parcelamento e 

quantidades; 

 

12.5 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus para o município; 

1,.6 Fornecer os bens (quando couber) com garantia contra quaisquer defeitos, pelo prazo mínimo de 12 

(doze) meses, nas condições dos respectivos fabricantes, devendo a empresa fornecedora substituir, por 

sua conta e no prazo de 05 (cinco) dias, os que forem considerados inadequados às especificações ou que 

tenham sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga que comprometam o seu uso regular e 

adequado.  

12.7 A empresa vencedora deverá fornecer, no que couber, por meio do fabricante, Assistência Técnica 

total dos materiais entregues, contra defeitos de fabricação, e/ou fadiga do material empregado, incluindo 

serviços, manutenção corretiva e preventiva dos bens, substituição do produto, peças e mecanismos pelo 

prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aceitação definitiva dos materiais.  

12.8 A garantia compreende a obrigação de substituir, no prazo estabelecido pelo Poder Executivo 

Municipal de Vitória de Santo Antão/PE, os bens que forem recusados por desconformidade com as 

especificações, ou avariados por falhas de transporte ou descarga, bem como a ressarcir à Administração 

o valor dos danos eventualmente causados aos equipamentos e bens públicos, em decorrência da 

utilização dos produtos defeituosos entregues pela empresa contratada. 

12.9 A, licitante vencedora deverá fornecer certificados de garantia descrevendo de maneira clara a 

abrangência da garantia, a forma e o prazo de exercício.  

12.10 O prazo de garantia deve ser contado a partir do recebimento definitivo dos bens pelo 

CONTRATANTE.  

 

12.11 Manter durante a vigência contratual, toda regularidade apresentada no Processo licitatório. 

 

12.12 Praticar todos os atos imprescindíveis à fiel execução do objeto especificado neste Termo de 

Referência, inclusive solicitando os documentos e informações necessárias dos setores competentes, 

independentemente de provocação nesse sentido; 
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12.13 Substituir, às suas expensas, os itens comprovadamente entregues em descompasso com este Termo 

de Referência e no contrato. 

 

1,2.14 Atender, prontamente às requisições do CONTRATANTE na aquisição dos itens, nas quantidades e 

especificações do Termo de Referência, responsabilizando-se pela contratação, especialmente para efeito 

de ,correção imediata, no caso de não atendimento ao solicitado; 

 

12.15 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo órgão interessado; 

 

12.16 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas porventura incidentes, tais como 

salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

comerciais, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus empregados ou 

prepostos, relativos ao objeto e demais ônus necessários à execução do objeto do Termo de Referência. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

13.1 Aco,mpanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste termo; 

 

13.2 Efetuar os pagamentos devidos, conforme condições estabelecidas;  

 

13.3 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao município;  

 

13.4 Atestar notas fiscais correspondentes após o recebimento dos itens comprados;  

 

13.5 Receber e fiscalizar os produtos entregues, verificando a sua correspondência com as especificações 

prescritas no edital, atestando sua conformidade;  

 

13.6 Designar formalmente um servidor da unidade gestora para acompanhar e fiscalizar a execução da 

autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes;  

 

13.7  Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens. 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos produtos entregues, em um prazo de 30 (trinta) dias 

corridos contados a partir da entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 

 

14.1.1 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA cuja situação esteja irregular ou enquanto 

pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade. 

 

14.1.2  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do 

CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelos órgãos entre o 
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prazo referido no Termo de Referência e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será 

calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

Sigla Significado / Descrição 

EM Encargos Moratórios. 

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

VP Valor da parcela a ser paga. 

TX Percentual da taxa anual = 6% 

I Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 

         365               365 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1 O(A) CONTRATADO(A) deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, sujeitando-se às sanções constantes dos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei 

nº 10.520/2002. 

 

15.2 Pela inobservância dos prazos estipulados Neste Termo de Referência, o(a) CONTRATADO(A) ficará 

sujeito(a) à sanção de advertência, além de multa correspondente a 1% (um por cento) ao dia do valor 

total dos itens solicitados. 

 

15.3 O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil 

subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

 

15.4 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pelo(a) CONTRATANTE. 

 

15.5 O valor da multa poderá ser descontado do crédito existente em favor do(a) CONTRATADO(A) 

14.6 Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto advier 

de caso fortuito ou de força maior. 

 

15.7 Em caso de inexecução dolosa do objeto deste Termo de Referência, má-fé, conduta atentatória à 

Administração Pública, o(a) CONTRATADO(A) estará sujeito(a) às seguintes sanções: 

 

a) impedimento de licitar e contratar com a Administração nas hipóteses e prazos definidos em lei; 

 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar nas hipóteses e prazos previstos em lei. 

 

15.8 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
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Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 

a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

15.9 Da aplicação de qualquer penalidade caberá recurso, conforme art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

 

15.10 Em caso de pregão, o recurso será cabível na forma do art. 4º, inciso XVIII, da Lei correspondente. 

 

15.11 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados ao(à) CONTRATADO(A) o devido 

processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 

 

15.12 As sanções de advertência, suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de 

contratar com a administração e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública poderão ser aplicadas juntamente com a imposição de multa, facultada a defesa 

prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

 

15.13 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é sanção de 

competência exclusiva da autoridade máxima do órgão CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado 

no respectivo processo, no prazo conferido em lei, contado da data da intimação. 

 

16. DAS CAUSAS DE RESCISÃO 

 

16.1 Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos 

do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

 

I - não cumprimento cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

 

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

 

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade 

de concluir o contrato; 

 

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

 

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 

 

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do 

anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

 

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, 

ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

 

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; 
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IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 

normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

 

16.2 O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

 

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido em lei; 

 

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) 

meses; 

 

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações 

e outras previstas; 

 

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de 

pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

 

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de 

obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido 

a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a 

desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

 

 17.  DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. A fiscalização e execução do contrato serão realizados pela Secretaria de Comunicação e Imprensa, 
por profissional(is) da área técnica a ser(em) designado(s);  
 
17.2. A designação do fiscal será realizada no momento da assinatura da ata de registro de preço, 
devidamente indicado pelo Secretário de Comunicação e Imprensa. 
 

18. DAS AMOSTRAS 

 

18.1 A Licitante deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) horas, após a declaração de 

vencedora, apresentar, sem ônus para a secretaria demandante e mediante pedido do Pregoeiro, catálogo 

ou folder (contendo fotos e descrição completa) dos produtos cotados, para conferência das especificações 

e da qualidade, a ser enviado junto com a proposta de preços definitiva, por meio do Sistema 

www.licitacoes-e.com.br, no prazo estabelecido neste Edital, contados da solicitação no sistema 

eletrônico. 

 

18.2 No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pela Administração, ou havendo 

entrega de amostra, fora das especificações previstas neste Edital, a empresa será inabilitada. 

 

18.3 Em caso de rejeição das especificações do catálogo/folder, será convocada a(s) empresa(s) 

remanescente(s), obedecida a ordem de classificação, para apresentação de proposta e catálogo para 

verificação. 
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19. DO FORO 
 
19.1 Fica estabelecido o foro da comarca da Vitória de Santo Antão/PE para dirimir eventuais questões 
oriundas do presente Termo de Referência, prevalecendo sobre qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
 

Vitória de Santo Antão, 16 de Novembro de 2022. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Djalma Andrade da Costa 

Secretário de Comunicação e Imprensa 
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ANEXO II 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

PROCESSO Nº ___/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2023 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4° da Lei Federal n° 
10.520/2002, que a empresa _____________________________ possui os requisitos necessários para 
habilitação exigido neste Edital.  

 

 

 

______________, _____ de __________de 2023. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO III 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

PROCESSO Nº ___/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2023 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

(Razão Social), estabelecido(a) na  (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº ____________, 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 o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa 
de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

______________, _____ de __________de 2023. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO IV 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

PROCESSO Nº ___/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2023 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE 

 

Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4°, da Lei Federal n° 
10.520/2002, que esta empresa é uma Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 
legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4°, do artigo 3°, da Lei 
Complementar n° 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigido neste 
Edital. 

 

 

______________, _____ de __________de 2023 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO V 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

PROCESSO Nº ___/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2023 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

_____(Razão Social)____, estabelecida na ____(endereço completo)____, inscrita no CNPJ sob nº 
_______________, vem DECLARAR para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas 
da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 
27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos, ressalvado na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Por ser verdade assina a presente. 

 

______________, _____ de __________de 2023 

 

____________________________ 

Licitante ou Representante Legal 
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ANEXO VI 

 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO PMV Nº ____/2023 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE VITÓRIA 
DE SANTO ANTÃO, E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA 
__________________, TUDO DE ACORDO COM O 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/2023 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº XXX/2023. 

 
O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, com endereço na Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – 
Livramento – Vitória de Santo Antão, inscrito no CNPJ sob o nº 11.049.855/0001-23,através da Secretaria 
de Comunicação e Imprensa, neste ato representada pelo Secretário Municipal de XXXXXXXXXXX, o 
Sr.xxxxxxxxxx, (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), portador(a) da Carteira de Identidade nº 
X.XXX.XXX – (Órgão Expedidor), inscrito(a) no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado 
neste município, no uso das atribuições que lhe são delegadas, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa (Razão Social), inscrita no CNPJ nº XX.XXX.XXX/XX-XX, situada 
na (Endereço Completo), neste ato representada por seu Sócio(a) Administrador(a), Sr(a).  (Nome 
Completo), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), portador(a) da Carteira de Identidade nº X.XXX.XXX 
– (Órgão Expedidor), inscrito no CPF/MF sob o nº. XXX.XXX.XX-XX, residente e domiciliado na (Endereço 
Completo), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, justo e acordado, e 
celebram o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições discriminadas abaixo, que 
mutuamente outorgam e estabelecem, oriunda do Processo Licitatório nº ___/2023 – Pregão Eletrônico 
nº __/2023, devidamente Homologado pela Autoridade Superior em__/__/2023, nos termos da Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de equipamentos eletrônicos variados, visando 

atender as demandas da Secretaria de Comunicação e Imprensa do Município da Vitória de Santo 

Antão/PE, conforme especificações e demais condições gerais constantes no termo de referência, 

oriundo do Processo Licitatório nº ___/2023 – Pregão Eletrônico nº __/2023. 

Nº da Nota de Empenho: _____________. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO 
 
O objeto do presente contrato, rege-se pelas disposições expressas no Edital do Pregão Eletrônico ora 
citado, e subsidiariamente pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, o Decreto Federal nº 10.024/19, 
por suas cláusulas e preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral 
dos contratos e disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O presente contrato vigerá pelo prazo de ___ (_______) meses a contar da data de sua assinatura. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
a) Unilateralmente pela Administração, conforme Art. 65, Inciso I da Lei 8.666/93; 
 
b) Por acordo das partes, conforme Art. 65, Inciso II da Lei 8.666/93; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no Art. 77 e 78 da Lei Federal n° 
8.666/93.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI e XVII, 
art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, terá a CONTRATADA direito, exclusivamente, ao pagamento dos objetos 
corretamente fornecidos.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 
n° 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Pelo objeto pactuado na cláusula primeira do presente contrato a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA 
o valor global de R$ _____,___ (_____________). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos produtos entregues a partir da 
entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA cuja situação esteja irregular 
ou enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e 
exclusiva do CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelos órgãos 
entre o prazo referido no Termo de Referência e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 
será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
 
 
EM = I x N x VP 

 
 
 

Onde: 
 

Sigla Significado / Descrição 

EM Encargos Moratórios. 

N Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
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VP Valor da parcela a ser paga. 

TX Percentual da taxa anual = 6% 

I Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 
         365               365 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive 
quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra 
natureza resultantes da execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O preço unitário e total para esta licitação compreende a única remuneração 
devida. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Os recursos financeiros para fazer face às despesas da presente contratação correrão por conta das 
dotações orçamentárias indicadas abaixo: 
 
Órgão Orçamentário: 41000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  
Unidade Orçamentária: 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 
 Função: 4 - Administração Subfunção: 131 - Comunicação Social  
Programa: 920 - GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  
Ação: 1.22 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A GESTÃO 
DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 
Despesa 286 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE 

Fica expressamente vedada à CONTRATADA a transferência de responsabilidade do fornecimento do 
objeto contratual do Pregão Eletrônico nº __/2023 – Processo Licitatório nº __/2023, a qualquer outra 
pessoa física ou jurídica, no seu todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO  
 
A fiscalização do cumprimento integral do objeto deste contrato ficará a cargo da secretaria, parte 
integrante do presente contrato, na cota que lhe couber. A gestão do objeto deste contrato ficará a cargo 
do servidor XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF: XXX.XXX.XXX-XX. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO-  O objeto deste termo deverá ser entregue pela(s) licitante(s) vencedora(s), em 
até 15 (quinze) dias úteis, por sua conta, risco e expensas, sem qualquer cobrança adicional à Secretaria 
Municipal de Comunicação e Imprensa, conforme detalhamentos de local e hora presentes na ordem de 
fornecimento. Reforçando que é de responsabilidade do fornecedor o translado dos itens até o seu local 
de destino, bem como sua descarga, condução manual até o espaço físico onde será utilizado e posterior 
instalação dos equipamentos, conforme orientações de localização a serem repassadas pelo fiscal do 
contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores referentes aos itens que tenham apresentado problemas por ocasião 

do recebimento provisório somente serão adimplidos depois de substituídos, sem que isso gere direito de 

reajustamento de preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade às partes. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Os produtos serão recebidos: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações deste 

termo; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 
PARÁGRAFO QUARTO - Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 

itens em desacordo com as especificações e condições exigidas neste Termo de Referência. 

PARÁGRAFO QUINTO - Caso não tenham sido atendidas as condições especificadas, bem como, se houver 

divergência entre os objetos indicados no Termo de Referência e aqueles fornecidos, serão lavrados termo 

de recusa, onde serão apontadas as falhas constatadas. 

PARÁGRAFO SEXTO - Constatada qualquer irregularidade, o(a) CONTRATADO(A) obrigar-se-á a substituí-

los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de sujeitar-se a aplicação de multa ou rescisão do contrato 

nos termos legais, suportando todos os ônus incidentes. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

justificados, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

PARÁGRAFO OITAVO - É vedada a aquisição de itens em quantidade e/ou condições diversas daquelas 

estipuladas no Termo de Referência.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/CONTRATANTE 
 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 
 
I Atender a todas as exigências estabelecidas neste Termo de Referência; 
 
II Efetuar a entrega no endereço disposto na ordem de fornecimento, na embalagem original, em perfeito 
estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, 
identificado, acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especificação dos quantitativos 
discriminados na nota fiscal apresentados em unidades individualizadas. 
 
III Transportar os produtos obedecendo aos critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, 
qualidade, integridade dos mesmos; 
 
IV Respeitar e cumprir com os prazos de entrega, observando os períodos de parcelamento e quantidades; 
 
V Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para o município; 

VI Fornecer os bens com garantia contra quaisquer defeitos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, nas 
condições dos respectivos fabricantes, devendo a empresa fornecedora substituir, por sua conta e no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, os que forem considerados inadequados às especificações ou que tenham sofrido 
danos ou avarias no transporte ou descarga que comprometam o seu uso regular e adequado.  

VII A empresa vencedora deverá fornecer, no que couber, por meio do fabricante, Assistência Técnica total 
dos materiais entregues, contra defeitos de fabricação, e/ou fadiga do material empregado, incluindo 
serviços, manutenção corretiva e preventiva dos bens, substituição do produto, peças e mecanismos pelo 
prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aceitação definitiva dos materiais.  
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VIII A garantia compreende a obrigação de substituir, no prazo estabelecido pelo Poder Executivo 
Municipal de Vitória de Santo Antão/PE, os bens que forem recusados por desconformidade com as 
especificações, ou avariados por falhas de transporte ou descarga, bem como a ressarcir à Administração 
o valor dos danos eventualmente causados aos equipamentos e bens públicos, em decorrência da 
utilização dos produtos defeituosos entregues pela empresa contratada.  

IX A licitante vencedora deverá fornecer certificados de garantia descrevendo de maneira clara a 
abrangência da garantia, a forma e o prazo de exercício.  

X O prazo de garantia deve ser contado a partir do recebimento definitivo dos bens pelo CONTRATANTE.  
XI Manter durante a vigência da ata de registro de preço toda regularidade apresentada no Processo 
licitatório. 
XII Praticar todos os atos imprescindíveis à fiel execução do objeto especificado neste Termo de Referência, 
inclusive solicitando os documentos e informações necessárias dos setores competentes, 
independentemente de provocação nesse sentido; 
 
XIII Substituir, às suas expensas, os itens comprovadamente entregues em descompasso com este Termo 
de Referência e no contrato. 
 
XIV Atender, prontamente às requisições do CONTRATANTE na aquisição dos itens, nas quantidades e 
especificações do Termo de Referência, responsabilizando-se pela contratação, especialmente para efeito 
de correção imediata, no caso de não atendimento ao solicitado; 
 
XV Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo órgão interessado; 
 
XVI Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas porventura incidentes, tais como salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, comerciais, 
indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, relativos 
ao objeto e demais ônus necessários à execução do objeto do Termo de Referência. 
 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE: 
 

I Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste termo; 
 

II Efetuar os pagamentos devidos, conforme condições estabelecidas;  
 

III Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao município;  
 

IV Atestar notas fiscais correspondentes após o recebimento dos itens comprados;  
 

V Receber e fiscalizar os produtos entregues, verificando a sua correspondência com as especificações 
prescritas no edital, atestando sua conformidade;  

 
VI Designar formalmente um servidor da unidade gestora para acompanhar e fiscalizar a execução da 

autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes;  
 

VII Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens. 
 

VIII Além das obrigações demais constantes no Termo de Referência de na ARP.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO - Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Municipal, pelo prazo de até 04 (quatro) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e 
no contrato e demais cominações legais; 
 
A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 
 
I Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) 
a de 1% (um por cento) do valor global do fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por 
cento); 
 
II Pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado: 1% 
(um por cento) a 10% (dez por cento) do valor global contratado; 
 
III Pela demora em refazer o fornecimento ou corrigir falhas, a contar no fornecimento ou em substituir o 
produto, do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) a 
1% (um por cento), do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, 
por dia decorrido; 
 
IV Pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa não 
efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) a 10% 
(dez por cento) do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido; 
 
V Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, nº10.520/2002 e nº 
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento convocatório e não abrangida nos 
incisos anteriores: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor global do 
contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento; 
 
VI As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 
da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 
 
VII Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Na hipótese de existência, na esfera judicial, de decisões favoráveis à Secretaria de Comunicação e 
Imprensa de Vitoria de Santo Antão, a sucumbência a que for condenada a parte ex-adversa, nos termos 
do Art. 20 do Código de Processo Civil Brasileiro, pertencerá, exclusivamente, à CONTRATANTE, de pleno 
direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
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Elegem, as partes contratantes, o Foro do Município de Vitoria de Santo Antão, Estado de Pernambuco, 
para solução de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em (04) quatro vias de igual teor, para o 
mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato. 

 
 
 

Vitoria de Santo Antão, ____ de ________ de 2022. 
 
 

_________________________________________ 
NOME DO SECRETÁRIO REPRESENTANTE 

SECRETARIA DEMANDANTE 
CONTRATANTE 

 
_________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CONTRATADA 
 
 

_________________________________________ 
ASSESSOR JURIDICO 

 
 

TESTEMUNHAS: 

1- __________________________________ 
CPF: 
 

2- _________________________________ 
CPF: 
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