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EDITAL - Licitação 
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2021 
LICITAÇÃO Nº. 00018/2021 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO 
  
Órgão Realizador do Certame: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB. 
CEP: 58520–000 - Tel.: (83) 3352–1122. 
  
O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 09.074.592/0001–60, doravante 
denominado simplesmente ORC, e que neste ato é também o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente, torna público para conhecimento de quantos possam interessar 
que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 14H30MIN 
HORAS DO DIA 29 DE MARÇO DE 2021 no endereço acima indicado, licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 00018/2021, tipo menor preço, e o fornecimento realizado na forma parcelada; 
tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, 
de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal 
nº 001, de 04 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando o 
Registro de Preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE INFORMATICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. 
  
1.0. DO OBJETO 
 
1.1.Constitui objeto da presente licitação: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. 
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no 
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento, onde consta, inclusive, a 
estimativa de quantidades a serem contratadas pelo ORC. O presente certame objetiva selecionar a 
proposta mais vantajosa visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras. 
1.3.O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nos termos 
do Anexo IV e nas condições previstas neste instrumento. 
1.4.Os preços registrados neste procedimento, terão a validade de 12(doze) meses, a partir da data 
de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, e a execução do objeto 
ora licitado será de acordo com as necessidades do ORC no referido período. 
1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 
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justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
INFORMATICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, considerada oportuna e imprescindível, 
bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de 
ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos 
em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas 
de planejamento aprovadas.  
1.6.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e 
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições 
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar nº 123/2006, por estarem presentes, isolada ou 
simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma legal. 
  
2.0. DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
2.1. Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para 
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 14H30MIN HORAS 
DO DIA 29 DE MARÇO DE 2021, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. 
2.2. Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de 
expediente: das 08:00 as 12:00 horas. 
2.3. Qualquer pessoa – cidadão ou licitante – poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório deste certame, se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro, até 
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 
2.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato 
convocatório e seus anexos, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, 
considerado da data em que foi devidamente recebido o pedido. 
2.5. A respectiva petição poderá ser apresentada da seguinte forma: 
2.5.1. Pelo e-mail: cpl.sjtigre@gmail.com; 
2.5.2. Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no 
seguinte endereço: Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro – São João do Tigre - PB; e 
2.5.3. Remetida via postal - com Aviso de Recebimento AR - ao endereço constante do preâmbulo 
deste Edital, aos cuidados do Pregoeiro – Cyro Victor de Oliveira Medeiros. Não sendo 
rigorosamente observadas as exigências deste subitem, a petição não será conhecida. 
  
3.0. DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 
 
3.1. Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos: 
3.1.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 
3.1.2. ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES; 
3.1.3. ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE – HABILITAÇÃO; 
3.1.4. ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO; 
3.1.5. ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO. 
3.2. A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma: 
3.2.1. Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; 
3.2.2. Pelos sites: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; e 
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3.2.3. Solicitado e enviado pelo e-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 
  
4.0. DO SUPORTE LEGAL 
 
4.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 001, de 04 de 
Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; que ficam fazendo partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição. 
  
5.0. DO PRAZO E DOTAÇÃO 
 
5.1. O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo 
indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra: 
  Entrega: 10 (dez) dias. 
5.2. O fornecimento será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente 
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido termo não estabelecer o 
local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em 
uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional. 
5.3. O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, 
considerado da data de sua assinatura. 
5.4. As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 
 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 01.010 SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 
ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014 – 
MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 
SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 
244 2014 2053 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 
09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.  
5.5. Quando a validade da Ata de Registro de Preço ultrapassar o exercício financeiro atual, as 
despesas decorrentes de eventuais contratações futuras, correrão por conta das respectivas 
dotações previstas no orçamento do exercício financeiro posterior. 
  
6.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois 
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, 
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devidamente identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos 
de habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório. 
6.2. A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente. 
6.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas 
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para 
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão 
do direito de licitar e contratar com o ORC. 
6.4. Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via 
postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante 
do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Cyro Victor de Oliveira Medeiros. Não 
sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão 
aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame. 
6.5. Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a 
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que o 
licitante abdicou da fase de lances verbais. 
6.6. É vedada à participação em consórcio. 
   
7.0. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto à Pregoeira, quando for o caso, 
através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste 
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. 
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente 
por outro devidamente credenciado. 
 
7.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
7.2.1. Tratando-se do representante legal: O INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DA EMPRESA 
NA FORMA DA LEI, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura, acompanhado de cópia do DOCUMENTO OFICIAL QUE CONTENHA FOTO, DO 
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA E OU DOS SOCIOS. 
 
7.2.2. Tratando-se de procurador: A PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU 
PARTICULAR da qual constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, 
negociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de 
constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a 
outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório 
competente. ACOMPANHADO TAMBÉM DE COPIA DE RG E CPF DOS SÓCIOS E/OU 
PROPRIETÁRIOS DE EMPRESA E O PROURADOR DEVERÃO IDENTIFICAR-SE EXIBINDO 
DOCUMENTO OFICIAL QUE CONTENHA FOTO. 
 
7.2.3. As Procurações sem menção de prazo de validade, não terão prazo superior a doze 
meses, a partir da data de emissão. 
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7.3. Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública - em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pela Pregoeira ou 
membro da Equipe de Apoio: CÓPIAS ILEGÍVEIS, MESMO QUE AUTENTICADAS, NÃO 
SERÃO ACEITAS; NÃO SERÃO AUTENTICADOS DOCUMENTOS NA DATA DE 
REALIZAÇÃO DO CERTAME, COM EXEÇÃO DO DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO NO 
ATO DO CREDENCIAMENTO.  
 
7.4. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. 
Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-se nas 
correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, a Pregoeira receberá regularmente do 
referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários à participação 
no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento. 
 
7.5. No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu 
representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos 
envelopes, a seguinte documentação: 
 
7.5.1. Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II. 
 
7.5.2. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme modelo - Anexo III. 
 
7.5.3. Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei 123/06, se 
for o caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, 
portanto, tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação 
vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos 
seguintes documentos, a critério do licitante:  
 
a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área contábil, 
devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartório do signatário;  
 
b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, 
na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração ou certidão 
simplificada não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá, 
durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado 
dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06. 
 
7.6. Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a 
documentação relacionada nos itens 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope 
Proposta de Preços. 
  
8.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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8.1. A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as 
seguintes indicações no anverso: 
  

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00018/2021 
NOME PROPONENTE 
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

  
O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos: 
  
8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus 
elementos – Anexo I, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, assinada por seu 
representante legal, contendo no correspondente item cotado: discriminação, marca e/ou modelo e 
outras características se necessário, quantidade e valores unitário e total expressos em algarismos. 
8.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicação 
em contrário está sujeita a correção observando–se os seguintes critérios: 
8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 
8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será 
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens 
excedentes suprimidos. 
8.4.A quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser inferior a 100% da 
estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência – Anexo I. Disposição em contrário 
não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado. 
8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com 
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última 
datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos 
prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser 
inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante julgar necessárias. 
8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço 
unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá. 
8.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou 
serviço, prevalecerá o de menor valor. 
8.8.No caso de alteração necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 
decorrente exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida 
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido. 
8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento 
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do ato 
convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas 
exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta. 
8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde 
que esteja devidamente preenchido. 
8.11. Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos 
ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante. 
8.12. Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste instrumento. 
  
9.0. DA HABILITAÇÃO 
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9.1. Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) 
via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso: 
  

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00018/2021 
NOME PROPONENTE 
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

  
O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos: 
  
9.2. PESSOA JURÍDICA: 
 
9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ. 
 
9.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e 
em se tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores e da Carteira de Identidade e CPF dos sócios e/ou proprietários. 
. 
9.2.3. BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis (DRE e Notas 
Explicativas) do último exercício social apresentados na forma da Lei, com indicação 
das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, bem como 
apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por 
profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. APRESENTAR JUNTAMENTE 
COM O BALANÇO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL, DENTRO DO PRAZO 
DE VALIDADE E DA COPIA DA CARTEIRA DO CRC, DO CONTADOR QUE ASSINA O 
BALANÇO. 
 
9.2.3.1. Os licitantes credenciados enquadrados como MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, estão isento de apresentação do balanço patrimonial exigido no item 9.2.3, 
do edital da presente licitação. 
 
9.2.4. Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
 
9.2.5. Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou 
outro equivalente na forma da Lei. 
 
9.2.6. Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões 
fornecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, 
respectivamente. 
 
9.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, 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. 
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9.2.8. Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato 
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as 
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo 
II. 
 
9.2.9. Certidão negativa de Falência ou Concordata, e de Execução Fiscal, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura 
das propostas. 
 
9.2.10. Comprovação de capacitação técnica-operacional da licitante (Art.30, II da Lei 
8.666/93) através de 01 (um) atestado (declaração) de capacidade técnica, ou mais, 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a 
licitante está fornecendo ou já forneceu objeto compatível com o objeto da presente 
licitação, sendo que pelo menos um seja acompanhado da cópia da nota fiscal. 
 
9.2.11. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, conforme o 
caso, relativa à sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce 
(Alvará e FIC) e compatível com o objeto deste PREGÃO, e ainda devera acompanhar 
fotos da fachada, área de estoque e interior do escritório da empresa; 
 
9.3. Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste 
instrumento, precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro 
da Equipe de Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando 
perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de 
validade, e encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma 
formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não 
inabilitará o licitante. 
 
9.4. A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias 
devidamente autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da 
Equipe de Apoio ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos 
de habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o 
documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos 
correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de 
fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de 
elementos apresentados pelos licitantes, quando for o caso. 
  
10.0. DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 
 
10.1. Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances 
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste 
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado para o 
correspondente item. 
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10.2. Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o 
disposto no Art. 3º, §2º, da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de lances verbais, se fará 
através de sorteio. 
10.3. Na presente licitação - fase de lances -, será assegurada como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
10.4. Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço. 
10.5. Ocorrendo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
10.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 
10.5.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na 
situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito; 
10.5.3. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
10.6. Na hipótese de não contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situação 
de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
10.7. A situação de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará quando 
a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
  
11.0. DA ORDEM DOS TRABALHOS 
 
11.1. Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de 15 
(quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum 
outro será aceito. 
11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento dos 
interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante, 
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar. 
11.3. O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação 
da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos. 
11.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou 
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada 
ao recebimento das propostas de preços. 
11.5.O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e 
Documentação e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação. 
11.6.Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente 
com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências 
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentação 
neles contidas. 
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11.7.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações porventura 
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando a 
proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, 
relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário, 
poderá divulgar o resultado numa nova reunião. 
11.8.Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima definidas, 
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos. 
11.9.Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes 
dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. Serão realizadas tantas 
rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser interrompida, 
marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos, a critério do Pregoeiro. 
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e deverão 
ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal, quando 
convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais para 
o correspondente item cotado e na manutenção do último preço apresentado, para efeito de 
classificação final das propostas. 
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento convocatório, o 
licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto deste certame, 
após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso. 
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório. 
11.14.Os licitantes que aceitarem cotar seus itens com preços iguais aos do licitante vencedor na 
sequência da classificação do certame, serão devidamente relacionados na Ata de Registro de 
Preços na forma de anexo, objetivando a formação de cadastro de reserva, para o caso de 
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado, nas hipóteses previstas na norma vigente. 
Se houver mais de um licitante nesta situação, a classificação se dará segundo a ordem da última 
proposta apresentada durante a fase competitiva. 
11.15.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e 
que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes. 
11.16.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento: 
11.16.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta 
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal 
e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e 
integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
11.16.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a 
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
11.16.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo 
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação. 
11.17.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes 
dos envelopes Proposta de Preços e Documentação que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro 
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Documentação, ainda lacrado, 
do licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por seu 
representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologação do 
presente certame, será sumariamente destruído. 
  
12.0. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
 
12.1. Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - 
Termo de Referência - Especificações, na coluna código: 
12.1.1. Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério 
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, 
poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado 
o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços, conforme parâmetros do 
mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item. 
12.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for o 
caso, apenas o item correspondente. 
12.3. O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - Valor de 
Referência -, está devidamente informado neste instrumento convocatório - Anexo I. 
  
13.0. DOS RECURSOS 
 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4º, Inciso XVIII, da Lei 10.520/02. 
13.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
13.4. Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da licitação 
ao proponente vencedor. 
13.5. O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo 
ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas, 
exclusivamente no seguinte endereço: Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro – São João do Tigre - PB. 
  
14.0. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
14.1. Concluído a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação 
de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente, o 
Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a 
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autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à 
Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o caso. 
14.2. A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos 
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado 
pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida 
fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes. 
  
15.0. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
15.1. Homologada a licitação pela autoridade superior do ORC, será formalizada a correspondente 
Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, onde constarão os preços a serem 
praticados para os correspondentes itens, os órgãos integrantes e respectivos fornecedores, com 
características de compromisso dos mesmos, se convocados, virem celebrar o contrato ou 
documento equivalente, para execução do objeto licitado, nas condições definidas neste instrumento 
e seus anexos e propostas apresentadas. 
15.2. A convocação para assinatura da referida Ata será feita com antecedência mínima de 05 
(cinco) dias consecutivos, prorrogáveis por igual período, quando durante o seu transcurso for 
solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo devidamente justificado. Colhidas as 
assinaturas, deverá ser publicado o seu extrato na imprensa oficial. 
15.3. Caso o fornecedor primeiro colocado, após convocação, não comparecer ou recusar a assinar 
a Ata, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste instrumento, serão convocados os demais 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, mantido o preço do primeiro 
classificado no certame. O fornecedor com preço registrado, passará a ser denominado Detentor da 
Ata de Registro de Preços, após sua devida publicação. 
15.4. Será incluído, na respectiva Ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os itens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 
objetivando a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo 
primeiro colocado da Ata, nas seguintes hipóteses: 
15.4.1. O registro do fornecedor for cancelado em decorrência de: 
15.4.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
15.4.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo ORC, 
sem justificativa aceitável; 
15.4.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
15.4.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei 8.666/93, ou no Art. 
7º da Lei 10.520/02. 
15.4.2. O cancelamento do registro de preços por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados: 
15.4.2.1. Por razão de interesse público; ou 
15.4.2.2. A pedido do fornecedor. 
15.5. Na ocorrência de cancelamento do registro de preços para determinado item, poderá o ORC 
proceder à nova licitação para efetivar a correspondente contratação, sem que caiba direito a recurso 
ou indenização. 
15.6. Serão registrados na Ata: 
15.6.1. Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva; e 
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15.6.2. Na forma de anexo, os licitantes que aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do 
licitante vencedor na sequência da classificação do certame. O referido anexo consiste na 
correspondente Ata de realização da sessão pública desta licitação. 
15.6.3.A ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 
15.7.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata, inclusive o acréscimo de que 
trata o § 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93. 
15.8.A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 
15.9.Decorrido o prazo de validade da proposta apresentada, sem que haja convocação para a 
assinatura da Ata, os licitantes estarão liberados dos compromissos assumidos. 
15.10.A referida Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) 
meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
15.11.As contratações que se enquadrarem nas situações elencadas no Art. 57 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações, poderão ter sua duração prorrogada, observado os prazos estabelecidos na 
legislação e as disposições deste instrumento e seus anexos, devendo ser dimensionada com vistas 
à obtenção de preços e condições mais vantajosas para o ORC. 
  
16.0. DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA 
 
16.1. A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente 
licitação será do ORC, através do Prefeitura Municipal de São João do Tigre, atuando como 
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços. 
16.2. Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de 
vantajosidade, acompanhando os preços praticados para os respectivos itens registrados, nas 
mesmas condições ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso, fixação do valor máximo a 
ser pago para a correspondente contratação. 
  
17.0. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
17.1. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada: 
17.1.1. Pelo ORC, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle da 
ata de registro de preços, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 
orçamento programa. 
17.2. O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através 
de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular. 
  
18.0. DA CONTRATAÇÃO 
 
18.1. As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de 
Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições 
estabelecidas no presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração 
será formalizada por intermédio de: 
18.1.1. Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e 
garantia. 
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18.1.2. Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
18.2. O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data da convocação. 
18.3. O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente 
Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
18.4. Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do 
prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura 
tenha obtido como vencedor da licitação. 
18.5. É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de 
Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos 
faltosos às penalidades cabíveis. 
18.6. O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado 
no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
18.7. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser 
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, 
nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 
78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
18.8. A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
  
19.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, 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, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
19.2. As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 
pela Administração. 
19.3. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 
8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d 
– simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 
10.520/02. 
19.4. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após 
a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
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19.5. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de 
mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 
registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  
20.0. DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das 
obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, 
conforme o caso, à disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. 
   
21.0. DO PAGAMENTO 
 
21.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, 
contados do período de adimplemento. 
21.2. O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 
21.3. Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer 
natureza. 
21.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão 
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: 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; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, 
sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo 
índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido 
para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
  
22.0. DO REAJUSTAMENTO 
 
22.1. Preços registrados - revisão: 
22.1.1. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 
registrado o gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 
preço, liberando o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou 
determinar a negociação. 
22.1.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo 
superveniente, o gerenciador do sistema convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
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mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. A ordem de 
classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará 
a classificação original. 
22.1.3. Na ocorrência do preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
22.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e  
22.1.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  
22.1.4. O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de 
dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento 
adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar 
a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o 
pedido. 
22.1.5. Definido o valor máximo a ser pago pelo ORC, o novo preço para o respectivo item deverá 
ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o fornecedor 
vinculado. 
22.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o ORC deverá proceder à revogação da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
  
22.2. Preços contratados – reajuste: 
22.2.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
22.2.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços 
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no 
IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
22.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
22.2.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer. 
22.2.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
22.2.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
22.2.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
22.2.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 
  
23.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa ao certame, qualquer tipo de indenização. 
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23.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais 
de uma Licitante. 
23.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
23.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas 
feriado e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente previstos. 
23.5.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer 
tempo a execução da contratação, cientificando devidamente o Contratado. 
23.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele que, 
tendo–o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades 
que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso. 
23.7.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com aquisição 
de material, mão–de–obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre 
os respectivos preços. 
23.8.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, 
ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo ou a 
autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
23.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro 
competente é o da Comarca de Monteiro. 
  

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2021. 
  
  
  

____________________________________ 
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021 
  

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 
  
  
1.0. DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto desta licitação: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. 
  
2.0. JUSTIFICATIVA 
2.1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica e 
adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. 
2.2. As características e especificações do objeto ora licitado são: 
  
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL 

1 

Estabilizador– de 1000va; 3.2 Bivolt / 
Saida 115v; 3.3 Auto diagnóstico de 
partida (auto teste); 3.4 Partida com zero 
crossing (tensão zero); 3.5 Proteção 
contra sub e sobre tensão com 
desligamento e rearme automático da 
saída; 3.6 Proteção contra surtos de 
tensão e sobrecorrente; 3.7 Garantia 02 
anos. 

UNIDADE 15 603,33 9.049,95 

2 

Impressora monocromática – Funções 
Impressão, cópia, digitalização, fax; 
Admite multitarefas Sim Especificações 
para impressão Velocidade de impressão 
(preto): No mínimo 33 ppm (Mensurado 
usando a ISO/IEC 24734. Ciclo de 
trabalho (mensal) No mínimo 50.000 
páginas Volume mensal de páginas 
recomendado 750 até 3000 Tecnologia 
de impressão; Laser Monocromática 
Qualidade de impressão preto (ótima) 
1200 x 1200 dpi Linguagens de 
impressão ? PCL 5e ? PCL 6 ? postscript 
nível 3 ? impressão direta de PDF (v 1.7); 
Velocidade do processador 800 MHz 
Sistemas operacionais compatíveis ? 
Instalação completa de software 
suportada em: Windows 8, Windows 7 32 
bit e 64 bit, Windows Vista 32 bit e 64 bit, 

UNIDADE 5 4.519,67 22.598,35 
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Windows XP 32 bit SP2 ou superior; 
Manuseio de papel Bandeja multiuso 
para 50 folhas, bandeja de entrada para 
250 folhas, impressão em frente e verso. 
Bandeja de saída para 150 folhas 
Impressão frente e verso Automática 
(standard) Tamanhos de mídia 
suportados A4; A5; A6; B5 (JIS) 
Especificações do scanner Tipo de 
scanner Base plana, alimentador 
automático de documentos Formatos dos 
arquivos digitalizados PDF, PDF com 
busca, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF 
(digitalização para dispositivo USB e a 
partir do painel frontal para uma pasta na 
rede, suporte apenas para JPG e PDF) 
Resolução de digitalização, óptica Até 
1200 dpi (cores e monocromático, mesa); 
Até 300 dpi (cores e monocromático, 
ADF) Tamanho da digitalização (no 
scanner de mesa), máximo 216 x 297 
mm Tamanho da digitalização (ADF), 
máximo 216 x 381 mm Velocidade de 
digitalização Até 20 ppm (preto e branco), 
até 9 ppm (colorido) Capacidade do 
alimentador automático de documentos 
Padrão, 50 folhas. Características padrão 
transmissão digital Discagens rápidas, 
número máximo Até 120 números (119 
discagens de grupo) Locais de 
transmissão 119, Requisitos de 
alimentação e operação Alimentação 
Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 
127 VCA (+/– 10%), 50/60 Hz (+/– 2 Hz); 
Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 
240 VCA (+/– 10%), 50/60 Hz (+/ 

3 

Impressora colorida A4 – Tecnologia de 
impressão: Laser colorida; Processador: 
500 MHz, mínimo; Resolução em preto: 
600 x 600 DPI; Velocidade de impressão: 
21 ppm em preto e color, mínimo; 
Memória RAM: 128 MB, mínimo, 
expansível a 384MB; Impressão em 
modo duplex automático; Alimentação: 
110V; Freqüência: 50 / 60Hz; Ciclo de 
trabalho: 40.000 páginas por mês, 
mínimo; Linguagem: PCL 5, 6 e 

UNIDADE 5 4.520,00 22.600,00 
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PostScript 3, mínimo; 1 Porta USB, 
mínimo; Interface de Rede 10/100 
interna; Papel: Alimentador de folha para 
impressora: Manual e Automático; 
Capacidade da Bandeja de Entrada: 300 
folhas, mínimo; Capacidade da Bandeja 
de Saída: 150 folhas, mínimo; 
Capacidade de impressão em papel 
Ofício, A4, A5, Executivo e B5 mínimo. 
Cabos: Alimentação elétrica e conexão 
ao microcomputador, conectores, 
adaptadores, e quaisquer acessórios 
necessários para sua completa 
instalação e perfeito funcionamento; 
Manual: Acompanhado dos respectivos 
manuais do fabricante para instalação / 
operação; Permitir compartilhamento com 
outras estações; Software: De 
gerenciamento com permissão de 
instalação em rede com servidores de 
impressão externo; Driver de impressora: 
Fornecido em CD compatível com 
Windows XP vista, e Windows 2000, 
Linux, SUSE, Redhat; Garantia de 12 
(doze) meses. 

4 

Mouse USB – Mouse óptico, interface 
USB, mínimo de 2 botões e scroll, com 
resolução mínima de 800dpi, 
devidamente comprovada na 
especificação do produto. Garantia 
mínima de 6 (seis) meses. 

UNIDADE 30 48,33 1.449,90 

5 

Microcomputador – Intel Core I5 de 3ª 
geração no mínimo (ou AMD compatível) 
– Com frequência mínima de clock de 2.5 
Ghz real; – Barramento (Front side bus) 
de 2.5 GHz no mínimo. Memória cache:– 
Cache secundária: – Com capacidade 
total igual ou superior a 1MB de cache 
L2; – Integrada ao microprocessador. 
Memória RAM com 2 modolos : – 
Capacidade instalada de 4 GB DDR3 ou 
DDR4 (2 pentes de 2GB cada). 
Controladora de Vídeo: – VÍDEO: PCI 
Express, obrigatoriamente integrada ao 
processador, com no mínimo 128MB 
padrão DDR–3, chipset mínimo Intel HD 

UNIDADE 15 5.606,67 84.100,05 
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Grafics ou AMD Radeon Compatível; 
Com Microsoft Windows 10; Unidade de 
disco rígido: – SSD 240 GIGAS (OU 
SUPERIOR GIGAS), SATA–II, de 3.0 
GB/S, 7200 RPM (ou superior) com 
suporte nativo a tecnologia SMART e 
NCQ (NativeCommandQueuing); 
Dispositivo Óptico: 01(uma) unidade 
gravadora de DVD e de CD padrão SATA 
interna tipo gaveta; bandeja com ejeção 
automática, padrão de cor igual a do 
gabinete; Controladora Multimídia: – 
Integrada a placa principal; – Com 
digitalização e reprodução mono e 
estereofônica em 32 bits; – Com suporte 
ao protocolo MIDI e ao formato WAV; – 
Com conectores para entrada de 
microfone e para saída de alto falantes; 
Acompanhada das respectivas caixas 
acústicas integradas ao gabinete; 
Gabinete da CPU:CPU SLIM (compacta), 
podendo ser acomodada tanto na 
horizontal como na vertical, –Botão 
liga/desliga na parte frontal; 
acompanhada caixas de som acústicas 
integradas ao gabinete com no mínimo 
1,5 W de potência; Fonte de 
Alimentação: – Padrão ATX; – Potência 
com capacidade para suportar a 
configuração especificada e suas 
possíveis expansões; – Comutável 
automático para tensões de entrada de 
110 e 220 V, 60 Hz, com tolerância de 
+/– 10%; – Embutida no gabinete; 
Monitor de Vídeo: – Tecnologia LED; – 
Exibição com resolução de 1.024 X 768 X 
16 milhões de cores e frequência de 60 
Hz, no mínimo; Tela padrão de 19 
polegadas widescreenem módulo 
independente do gabinete, com ajuste de 
inclinação ; Teclado alfanumérico 
embutido na unidade principal, 

6 

Pendrive – PORTA DE METAL 
Capacidade mínima de armazenamento: 
16 Gigabytes ou superior Interface: USB 
2.0 ou superior. 

UNIDADE 40 64,67 2.586,80 
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7 

NOTEBOOK – Processador Intel Intel 
Core I3 ou superior (ou AMD compatível) 
– Memória RAM 4GB ? HD 500GB – 
CD/DVD–RW – Tela LED 14 polegadas. 
2. Tela: Tecnologia LED, tamanho 14 
polegadas; Formato Widescreen 16:9 
compatível com o padrão; 3. Memória: 
Memória RAM mínima de 4GB padrão 
DDR3–1333MHz. Deverá suportar modo 
Dual Channel; 4. Disco Rígido: SSD 240 
GIGAS (OU SUPERIOR GIGAS), 7200 
RPM sata II; 5. Drive ótico: Unidade 
gravadora de DVD e de CD padrão 
SATA; bandeja com ejeção automática, 
padrão de cor igual ao da carcaça; 6. 
Controladora de rede: Rede ethernet 
10/100; rede sem fio, padrão IEEE 
802.11b/g/n e Bluetooth 3.0 ou superior 
integrado a maquina; 7. Touchpad: 
Eletrostático, 2 botões e scroll; 8. 
Teclado: Teclado no padrão abnt2; 9. 
Interfaces: USB (3 portas) sendo 1(uma) 
no padrão 3.0; leitor de cartão de 
memória; saída VGA e HDMI, saída para 
fones de ouvido e entrada para 
microfone; 10. Web cam: Integrada com 
no mínimo 1.0 Megapixel e Microfone 
integrado; 11. Sistema operacional: 
Windows 7 Professional 64 bits em 
português, com licença de uso e etiqueta 
COA (Certificado de Autenticidade); 12. 
Acessórios inclusos: Bateria de íons de 
lítio, mínimo de 6 células; cabo de força; 
adaptador de energia com chaveamento 
automático de tensão 110/220 volts; 
manuais do equipamento; Garantia 
Mínima de 12 meses; 

UNIDADE 20 5.552,67 111.053,40 

8 

Roteador Wireless – 300 Mbps 1 
Roteador wireless (sem fio), DUAL BAND 
2.4 e 5.0 compatível com as normas 
IEEE 802.11ac, alcançando velocidades 
de transferência de 150 Mbps no mínimo: 
Deverá ter HUB integrado com no 
mínimo: 4 portas LAN 10/100 Mbps e 1 
porta WAN 10/100 Mbps Possuir LED?s 
de funcionamento e link/ativo; Fonte de 
alimentação: operando obrigatoriamente 

UNIDADE 15 268,33 4.024,95 
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em aproximadamente 120VAC ? 60Hz, 
podendo operar também em 
aproximadamente 220VAC. Suportar 
QoS Permitir fixação do equipamento em 
parede; Garantia de 12 (doze) 

9 

Teclado multimídia – padrão brasileiro: 
Quantidade de teclas /109 teclas; Com 
indicadores luminosos para Num Lock, 
CapsLock e Scroll Lock; – Compatível 
com ABNT 2; –Equipamentos 
compatíveis PC; Requisitos de sistema 
Windows, 7, 8 e 10; Garantia de 24 
meses 

UNIDADE 30 70,00 2.100,00 

10 

HD Externo – de 1TB USB 3.0 – 
Capacidade: 1TB ou superior; Interface 
(transferência de dados): USB 3.0 e 
compatível com USB 2.0; Velocidade: No 
mínimo 480MB/seg. conectado em USB 
3.0; Buffer: 8MB ou superior; 
Alimentação: Somente por uma conexão 
USB; Sistemas operacionais: No mínimo 
Windows XP, Windows 7, MAC OS 10+ e 
Linux; Garantia: 1 ano. 

UNIDADE 10 698,33 6.983,30 

11 

SSD EXTERNO 320 PORTÁTIL SSD de 
120 GB 250 GB SSD Externo SSD 
Externo USB 3.0 Unidade de Estado 
Sólido Externa para Desktop PC Portátil 

UNIDADE 15 570,00 8.550,00 

12 

Caixa de som – padrão para 
microcomputador – Frequência de 
resposta: 150Hz ~ 14kHz (3dB); S/N 
Radio: > 85dB; Acabamento Piano; 
Potência total 4W RMS; Tipo de conexão 
USB, P2. Garantia 12 meses 

UNIDADE 10 93,00 930,00 

13 
Cabos de impressoras – Cabo USB 
padrão AB, para impressora, tamanho 
mínimo de 1,2 m. 

UNIDADE 15 33,33 499,95 

14 
Cabos de força – Cabo de força para 
computador, 10 ampares, novo padrão, 
(2p + T), preto. 

UNIDADE 15 33,33 499,95 

15 
Extensor USB – Cabo USB extensor, 
conector A– Cabo USB extensor A, 
tamanho mínimo de 1,2 m 

UNIDADE 15 35,00 525,00 

16 

Tablet – Características mínimas: 
Memória interna (RAM): mínimo de 1 
(um) GB ou superior ; Processador: 
mínimo do tipo Quad Core (quatro 

UNIDADE 20 1.668,00 33.360,00 
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núcleos); Conectividade: deve permitir 
conexão com rede de dados 3G através 
da inserção de chip (sim card) de dados. 
Deve permitir conexão com 
computadores através de porta do tipo 
USB 2.0; Deve apresentar tela com 
tamanho mínimo de 9.6" polegadas ou 
superior com tecnologia TFT;. Sensor de 
posição, que permita alterar 
automaticamente o modo de visualização 
vertical para horizontal; Deve permitir a 
conexão com bluetooth padrão 2.0 ou 
superior Sensível ao toque; Recurso 
?pinch?, permitindo aumentar ou diminuir 
o zoom da imagem com gestos do tipo 
pinça;. A tela deve possuir resolução 
mínima de 1024 X 600 pixels ou superior; 
Capacidade de armazenamento interno 
de 8 GB ou superior; Deve permitir 
aumento de capacidade de 
armazenamento através de cartão de 
memória externo (micro SD) de 
capacidade de até 64GB; Deve possuir 
câmera traseira de, no mínimo, 5 (cinco) 
Megapixels. Garantia de 12 meses 

17 

Data show – Tipo de projetor DLP; Tipos 
de projeção Traseira/Teto/Mesa/Frontal; 
Luminosidade Padrão – 3000 Lumens; 
Duração aproximada da lâmpada 4.500h 
/6000h /6500h /10.000h 
(Normal/Eco/SmartEco/Modo Salva 
Lâmpada); Tamanho da imagem ? 
Resolução Máxima 1600 x 1200 UXGA. 
Nativa SVGA (800x600). Formato de 
exibição ? Sim 4:3 Nativo (5 formatos 
selecionáveis); Controle Remoto Sim; 
Imagem ? Contraste 13.000:1; Lente 
Zoom 1.1:1; Tecnologia Smart Eco; 3D 
Ready; Brilliant Color; VIDI, Detecção de 
Sinal, Administrativo de cores 3D, Zoom 
Digital 2x, Busca de Sinal Automático, 
Subtítulos, Bloqueio de teclas, Templates 
para professor, Correção de cor de 
parede, Congelamento de imagem, 
Esfriamento Rápido, Reinicio Rápido, 
Cronômetro para Apresentação, 
Desligamento Automático, EcoBlank; 

UNIDADE 3 4.801,67 14.405,01 
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Frequência ? Horizontal 15K – 102KHz. 
Vertical 23 – 120Hz; Potência 190W. 
Garantia 24 meses . 

18 

Scanner Profissional – Digitalização até 
50 folhas frente e verso a uma velocidade 
de até 25 páginas por minuto, com 
detecção ultrassônica de alimentação 
múltipla com digitalização documentos 
com formatos em A4. Permite o uso 
imediato do documento com serviços e 
aplicativos na nuvem – Resolução 
interpolada (dpi)– Até 1200 x 1200– 
Resolução óptica (dpi)– 600 dpi, Com 
ciclo de trabalho diário recomendado é 
de até 2.000 páginas. Produto com 
garantia de 1 ano do fabricante – Tipo de 
Scanner: A4 Duplex.– Resolução de 
Saída: 1.200 dpi.– Velocidade em P&B / 
Colorido a 300 dpi: 25ppm / 50ipm.– 
Fonte de Alimentação: através de a fonte 
externa.– Sensor de imagem: Dual CIS.– 
Recursos: Scan to Fold– bandeja de 
alimentação de 50 folhas. 

UNIDADE 1 5.033,33 5.033,33 

19 

Cartão de memória – com entrada micro 
SD, Memória 16GB ou superior, 
Compatível Windows , MAC e Andróid , 
Garantia do Fornecedor 60 meses. 

UNIDADE 30 86,00 2.580,00 

20 

Fonte Carregador Universal Notebook 
LapTop PC Bivolt Alta eficiêciencia e 
baixo consumo de energia. Este 
adaptador AC/DC de alta potência é 
desenhado para alimentar notebooks que 
requerem entrada DC de 12V a 24V com 
potência de até 120W – este adaptador 
possui proteção contra curto circuido e 
sobregarga, Voltagem de entrada AC 
110v 240V frequência 50/60hz. 

UNIDADE 10 131,67 1.316,70 

21 

Roteador Wireless – 1200 Mbps 1 
Roteador wireless (sem fio), DUAL BAND 
2.4 e 5.0 compatível com as normas 
IEEE 802.11ac, alcançando velocidades 
de transferência de 150 Mbps no mínimo: 
Deverá ter HUB integrado com no 
mínimo: 4 portas LAN 10/100/1000 Mbps 

UNIDADE 6 543,33 3.259,98 

22 Roteador Wireless – 700 Mbps 1 
Roteador wireless (sem fio), DUAL BAND UNIDADE 6 316,67 1.900,02 
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2.4 e 5.0 compatível com as normas 
IEEE 802.11ac, alcançando velocidades 
de transferência de 150 Mbps no mínimo: 
Deverá ter HUB integrado com no 
mínimo: 4 portas LAN 10/100 Mbps 

23 

Roteador Wireless – 300 Mbps 1 
Roteador wireless (sem fio), compatível 
com as normas IEEE 802.11ac, 
alcançando velocidades de transferência 
de 150 Mbps no mínimo: Deverá ter HUB 
integrado com no mínimo: 4 portas LAN 
10/100 Mbps e 1 portas WAN 10/100 
Mbps, Possuir LEDs de funcionamento e 
link/ativo; Fonte de alimentação: 
operando obrigadoriamente em 
aproximadamente 120VAC 60Hz, 
podendo operar também em 
aproximadamente 220V AC. Suportar 
QoS. permitir fixação do equipamento em 
parede; garantia de 12(doze) meses. 

UNIDADE 10 268,33 2.683,30 

 Total 342.089,94 
  
3.0. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
3.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 
3.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 
alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento. 
3.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e 
expressa autorização do Contratante. 
3.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo 
processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 
3.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação 
na fase de habilitação. 
3.6. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 
correspondentes. 
  
4.0. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
4.1. Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado acima, na 
coluna código: 
4.1.1. Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério 
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, 
poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado 
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o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços, conforme parâmetros do 
mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item. 
4.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for o 
caso, apenas o item correspondente. 
4.3. O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - Valor de 
Referência -, está acima indicado. 
4.4. Os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional. 
  
5.0. MODELO DA PROPOSTA 
5.1. É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente, 
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja 
devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01. 
  
  

 
__________________________________ 
MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS 

Assessora De Planejamento 
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 
  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021 
  
  
PROPOSTA 
  
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021 
  
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE INFORMATICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. 
  
PROPONENTE: 
  
Prezados Senhores, 
  
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 
  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO MARCA/MODELO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

1 Estabilizador– de 1000va; 3.2 
Bivolt / Saida 115v; 3.3 Auto 
diagnóstico de partida (auto 
teste); 3.4 Partida com zero 
crossing (tensão zero); 3.5 
Proteção contra sub e sobre 
tensão com desligamento e 
rearme automático da saída; 
3.6 Proteção contra surtos de 
tensão e sobrecorrente; 3.7 
Garantia 02 anos. 

  UNIDADE 15     

2 Impressora monocromática – 
Funções Impressão, cópia, 
digitalização, fax; Admite 
multitarefas Sim 
Especificações para 
impressão Velocidade de 
impressão (preto): No mínimo 
33 ppm (Mensurado usando a 
ISO/IEC 24734. Ciclo de 
trabalho (mensal) No mínimo 
50.000 páginas Volume 
mensal de páginas 
recomendado 750 até 3000 

  UNIDADE 5     
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Tecnologia de impressão; 
Laser Monocromática 
Qualidade de impressão preto 
(ótima) 1200 x 1200 dpi 
Linguagens de impressão ? 
PCL 5e ? PCL 6 ? postscript 
nível 3 ? impressão direta de 
PDF (v 1.7); Velocidade do 
processador 800 MHz 
Sistemas operacionais 
compatíveis ? Instalação 
completa de software 
suportada em: Windows 8, 
Windows 7 32 bit e 64 bit, 
Windows Vista 32 bit e 64 bit, 
Windows XP 32 bit SP2 ou 
superior; Manuseio de papel 
Bandeja multiuso para 50 
folhas, bandeja de entrada 
para 250 folhas, impressão em 
frente e verso. Bandeja de 
saída para 150 folhas 
Impressão frente e verso 
Automática (standard) 
Tamanhos de mídia 
suportados A4; A5; A6; B5 
(JIS) Especificações do 
scanner Tipo de scanner Base 
plana, alimentador automático 
de documentos Formatos dos 
arquivos digitalizados PDF, 
PDF com busca, JPG, RTF, 
TXT, BMP, PNG, TIFF 
(digitalização para dispositivo 
USB e a partir do painel frontal 
para uma pasta na rede, 
suporte apenas para JPG e 
PDF) Resolução de 
digitalização, óptica Até 1200 
dpi (cores e monocromático, 
mesa); Até 300 dpi (cores e 
monocromático, ADF) 
Tamanho da digitalização (no 
scanner de mesa), máximo 
216 x 297 mm Tamanho da 
digitalização (ADF), máximo 
216 x 381 mm Velocidade de 
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digitalização Até 20 ppm 
(preto e branco), até 9 ppm 
(colorido) Capacidade do 
alimentador automático de 
documentos Padrão, 50 
folhas. Características padrão 
transmissão digital Discagens 
rápidas, número máximo Até 
120 números (119 discagens 
de grupo) Locais de 
transmissão 119, Requisitos 
de alimentação e operação 
Alimentação Tensão de 
entrada de 110 volts: 110 a 
127 VCA (+/– 10%), 50/60 Hz 
(+/– 2 Hz); Tensão de entrada 
de 220 volts: 220 a 240 VCA 
(+/– 10%), 50/60 Hz (+/ 

3 Impressora colorida A4 – 
Tecnologia de impressão: 
Laser colorida; Processador: 
500 MHz, mínimo; Resolução 
em preto: 600 x 600 DPI; 
Velocidade de impressão: 21 
ppm em preto e color, mínimo; 
Memória RAM: 128 MB, 
mínimo, expansível a 384MB; 
Impressão em modo duplex 
automático; Alimentação: 
110V; Freqüência: 50 / 60Hz; 
Ciclo de trabalho: 40.000 
páginas por mês, mínimo; 
Linguagem: PCL 5, 6 e 
PostScript 3, mínimo; 1 Porta 
USB, mínimo; Interface de 
Rede 10/100 interna; Papel: 
Alimentador de folha para 
impressora: Manual e 
Automático; Capacidade da 
Bandeja de Entrada: 300 
folhas, mínimo; Capacidade 
da Bandeja de Saída: 150 
folhas, mínimo; Capacidade 
de impressão em papel Ofício, 
A4, A5, Executivo e B5 
mínimo. Cabos: Alimentação 
elétrica e conexão ao 

  UNIDADE 5     
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microcomputador, conectores, 
adaptadores, e quaisquer 
acessórios necessários para 
sua completa instalação e 
perfeito funcionamento; 
Manual: Acompanhado dos 
respectivos manuais do 
fabricante para instalação / 
operação; Permitir 
compartilhamento com outras 
estações; Software: De 
gerenciamento com permissão 
de instalação em rede com 
servidores de impressão 
externo; Driver de impressora: 
Fornecido em CD compatível 
com Windows XP vista, e 
Windows 2000, Linux, SUSE, 
Redhat; Garantia de 12 (doze) 
meses. 

4 Mouse USB – Mouse óptico, 
interface USB, mínimo de 2 
botões e scroll, com resolução 
mínima de 800dpi, 
devidamente comprovada na 
especificação do produto. 
Garantia mínima de 6 (seis) 
meses. 

  UNIDADE 30     

5 Microcomputador – Intel Core 
I5 de 3ª geração no mínimo 
(ou AMD compatível) – Com 
frequência mínima de clock de 
2.5 Ghz real; – Barramento 
(Front side bus) de 2.5 GHz no 
mínimo. Memória cache:– 
Cache secundária: – Com 
capacidade total igual ou 
superior a 1MB de cache L2; – 
Integrada ao 
microprocessador. Memória 
RAM com 2 modolos : – 
Capacidade instalada de 4 GB 
DDR3 ou DDR4 (2 pentes de 
2GB cada). Controladora de 
Vídeo: – VÍDEO: PCI Express, 
obrigatoriamente integrada ao 

  UNIDADE 15     
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processador, com no mínimo 
128MB padrão DDR–3, 
chipset mínimo Intel HD 
Grafics ou AMD Radeon 
Compatível; Com Microsoft 
Windows 10; Unidade de disco 
rígido: – SSD 240 GIGAS (OU 
SUPERIOR GIGAS), SATA–II, 
de 3.0 GB/S, 7200 RPM (ou 
superior) com suporte nativo a 
tecnologia SMART e NCQ 
(NativeCommandQueuing); 
Dispositivo Óptico: 01(uma) 
unidade gravadora de DVD e 
de CD padrão SATA interna 
tipo gaveta; bandeja com 
ejeção automática, padrão de 
cor igual a do gabinete; 
Controladora Multimídia: – 
Integrada a placa principal; – 
Com digitalização e 
reprodução mono e 
estereofônica em 32 bits; – 
Com suporte ao protocolo 
MIDI e ao formato WAV; – 
Com conectores para entrada 
de microfone e para saída de 
alto falantes; Acompanhada 
das respectivas caixas 
acústicas integradas ao 
gabinete; Gabinete da 
CPU:CPU SLIM (compacta), 
podendo ser acomodada tanto 
na horizontal como na vertical, 
–Botão liga/desliga na parte 
frontal; acompanhada caixas 
de som acústicas integradas 
ao gabinete com no mínimo 
1,5 W de potência; Fonte de 
Alimentação: – Padrão ATX; – 
Potência com capacidade para 
suportar a configuração 
especificada e suas possíveis 
expansões; – Comutável 
automático para tensões de 
entrada de 110 e 220 V, 60 
Hz, com tolerância de +/– 

Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
10%; – Embutida no gabinete; 
Monitor de Vídeo: – 
Tecnologia LED; – Exibição 
com resolução de 1.024 X 768 
X 16 milhões de cores e 
frequência de 60 Hz, no 
mínimo; Tela padrão de 19 
polegadas widescreenem 
módulo independente do 
gabinete, com ajuste de 
inclinação ; Teclado 
alfanumérico embutido na 
unidade principal, 

6 Pendrive – PORTA DE 
METAL Capacidade mínima 
de armazenamento: 16 
Gigabytes ou superior 
Interface: USB 2.0 ou superior. 

  UNIDADE 40     

7 NOTEBOOK – Processador 
Intel Intel Core I3 ou superior 
(ou AMD compatível) – 
Memória RAM 4GB ? HD 
500GB – CD/DVD–RW – Tela 
LED 14 polegadas. 2. Tela: 
Tecnologia LED, tamanho 14 
polegadas; Formato 
Widescreen 16:9 compatível 
com o padrão; 3. Memória: 
Memória RAM mínima de 4GB 
padrão DDR3–1333MHz. 
Deverá suportar modo Dual 
Channel; 4. Disco Rígido: SSD 
240 GIGAS (OU SUPERIOR 
GIGAS), 7200 RPM sata II; 5. 
Drive ótico: Unidade 
gravadora de DVD e de CD 
padrão SATA; bandeja com 
ejeção automática, padrão de 
cor igual ao da carcaça; 6. 
Controladora de rede: Rede 
ethernet 10/100; rede sem fio, 
padrão IEEE 802.11b/g/n e 
Bluetooth 3.0 ou superior 
integrado a maquina; 7. 
Touchpad: Eletrostático, 2 
botões e scroll; 8. Teclado: 

  UNIDADE 20     
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Teclado no padrão abnt2; 9. 
Interfaces: USB (3 portas) 
sendo 1(uma) no padrão 3.0; 
leitor de cartão de memória; 
saída VGA e HDMI, saída 
para fones de ouvido e 
entrada para microfone; 10. 
Web cam: Integrada com no 
mínimo 1.0 Megapixel e 
Microfone integrado; 11. 
Sistema operacional: Windows 
7 Professional 64 bits em 
português, com licença de uso 
e etiqueta COA (Certificado de 
Autenticidade); 12. Acessórios 
inclusos: Bateria de íons de 
lítio, mínimo de 6 células; cabo 
de força; adaptador de energia 
com chaveamento automático 
de tensão 110/220 volts; 
manuais do equipamento; 
Garantia Mínima de 12 meses; 

8 Roteador Wireless – 300 Mbps 
1 Roteador wireless (sem fio), 
DUAL BAND 2.4 e 5.0 
compatível com as normas 
IEEE 802.11ac, alcançando 
velocidades de transferência 
de 150 Mbps no mínimo: 
Deverá ter HUB integrado com 
no mínimo: 4 portas LAN 
10/100 Mbps e 1 porta WAN 
10/100 Mbps Possuir LED?s 
de funcionamento e link/ativo; 
Fonte de alimentação: 
operando obrigatoriamente em 
aproximadamente 120VAC ? 
60Hz, podendo operar 
também em aproximadamente 
220VAC. Suportar QoS 
Permitir fixação do 
equipamento em parede; 
Garantia de 12 (doze) 

  UNIDADE 15     

9 Teclado multimídia – padrão 
brasileiro: Quantidade de 
teclas /109 teclas; Com 

  UNIDADE 30     
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indicadores luminosos para 
Num Lock, CapsLock e Scroll 
Lock; – Compatível com ABNT 
2; –Equipamentos compatíveis 
PC; Requisitos de sistema 
Windows, 7, 8 e 10; Garantia 
de 24 meses 

10 HD Externo – de 1TB USB 3.0 
– Capacidade: 1TB ou 
superior; Interface 
(transferência de dados): USB 
3.0 e compatível com USB 
2.0; Velocidade: No mínimo 
480MB/seg. conectado em 
USB 3.0; Buffer: 8MB ou 
superior; Alimentação: 
Somente por uma conexão 
USB; Sistemas operacionais: 
No mínimo Windows XP, 
Windows 7, MAC OS 10+ e 
Linux; Garantia: 1 ano. 

  UNIDADE 10     

11 SSD EXTERNO 320 
PORTÁTIL SSD de 120 GB 
250 GB SSD Externo SSD 
Externo USB 3.0 Unidade de 
Estado Sólido Externa para 
Desktop PC Portátil 

  UNIDADE 15     

12 Caixa de som – padrão para 
microcomputador – 
Frequência de resposta: 
150Hz ~ 14kHz (3dB); S/N 
Radio: > 85dB; Acabamento 
Piano; Potência total 4W RMS; 
Tipo de conexão USB, P2. 
Garantia 12 meses 

  UNIDADE 10     

13 Cabos de impressoras – Cabo 
USB padrão AB, para 
impressora, tamanho mínimo 
de 1,2 m. 

  UNIDADE 15     

14 Cabos de força – Cabo de 
força para computador, 10 
ampares, novo padrão, (2p + 
T), preto. 

  UNIDADE 15     

15 Extensor USB – Cabo USB 
extensor, conector A– Cabo 
USB extensor A, tamanho 

  UNIDADE 15     
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mínimo de 1,2 m 

16 Tablet – Características 
mínimas: Memória interna 
(RAM): mínimo de 1 (um) GB 
ou superior ; Processador: 
mínimo do tipo Quad Core 
(quatro núcleos); 
Conectividade: deve permitir 
conexão com rede de dados 
3G através da inserção de 
chip (sim card) de dados. 
Deve permitir conexão com 
computadores através de 
porta do tipo USB 2.0; Deve 
apresentar tela com tamanho 
mínimo de 9.6" polegadas ou 
superior com tecnologia TFT;. 
Sensor de posição, que 
permita alterar 
automaticamente o modo de 
visualização vertical para 
horizontal; Deve permitir a 
conexão com bluetooth padrão 
2.0 ou superior Sensível ao 
toque; Recurso ?pinch?, 
permitindo aumentar ou 
diminuir o zoom da imagem 
com gestos do tipo pinça;. A 
tela deve possuir resolução 
mínima de 1024 X 600 pixels 
ou superior; Capacidade de 
armazenamento interno de 8 
GB ou superior; Deve permitir 
aumento de capacidade de 
armazenamento através de 
cartão de memória externo 
(micro SD) de capacidade de 
até 64GB; Deve possuir 
câmera traseira de, no 
mínimo, 5 (cinco) Megapixels. 
Garantia de 12 meses 

  UNIDADE 20     

17 Data show – Tipo de projetor 
DLP; Tipos de projeção 
Traseira/Teto/Mesa/Frontal; 
Luminosidade Padrão – 3000 
Lumens; Duração aproximada 

  UNIDADE 3     
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da lâmpada 4.500h /6000h 
/6500h /10.000h 
(Normal/Eco/SmartEco/Modo 
Salva Lâmpada); Tamanho da 
imagem ? Resolução Máxima 
1600 x 1200 UXGA. Nativa 
SVGA (800x600). Formato de 
exibição ? Sim 4:3 Nativo (5 
formatos selecionáveis); 
Controle Remoto Sim; Imagem 
? Contraste 13.000:1; Lente 
Zoom 1.1:1; Tecnologia Smart 
Eco; 3D Ready; Brilliant Color; 
VIDI, Detecção de Sinal, 
Administrativo de cores 3D, 
Zoom Digital 2x, Busca de 
Sinal Automático, Subtítulos, 
Bloqueio de teclas, Templates 
para professor, Correção de 
cor de parede, Congelamento 
de imagem, Esfriamento 
Rápido, Reinicio Rápido, 
Cronômetro para 
Apresentação, Desligamento 
Automático, EcoBlank; 
Frequência ? Horizontal 15K – 
102KHz. Vertical 23 – 120Hz; 
Potência 190W. Garantia 24 
meses . 

18 Scanner Profissional – 
Digitalização até 50 folhas 
frente e verso a uma 
velocidade de até 25 páginas 
por minuto, com detecção 
ultrassônica de alimentação 
múltipla com digitalização 
documentos com formatos em 
A4. Permite o uso imediato do 
documento com serviços e 
aplicativos na nuvem – 
Resolução interpolada (dpi)– 
Até 1200 x 1200– Resolução 
óptica (dpi)– 600 dpi, Com 
ciclo de trabalho diário 
recomendado é de até 2.000 
páginas. Produto com garantia 
de 1 ano do fabricante – Tipo 

  UNIDADE 1     
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de Scanner: A4 Duplex.– 
Resolução de Saída: 1.200 
dpi.– Velocidade em P&B / 
Colorido a 300 dpi: 25ppm / 
50ipm.– Fonte de 
Alimentação: através de a 
fonte externa.– Sensor de 
imagem: Dual CIS.– Recursos: 
Scan to Fold– bandeja de 
alimentação de 50 folhas. 

19 Cartão de memória – com 
entrada micro SD, Memória 
16GB ou superior, Compatível 
Windows , MAC e Andróid , 
Garantia do Fornecedor 60 
meses. 

  UNIDADE 30     

20 Fonte Carregador Universal 
Notebook LapTop PC Bivolt 
Alta eficiêciencia e baixo 
consumo de energia. Este 
adaptador AC/DC de alta 
potência é desenhado para 
alimentar notebooks que 
requerem entrada DC de 12V 
a 24V com potência de até 
120W – este adaptador possui 
proteção contra curto circuido 
e sobregarga, Voltagem de 
entrada AC 110v 240V 
frequência 50/60hz. 

  UNIDADE 10     

21 Roteador Wireless – 1200 
Mbps 1 Roteador wireless 
(sem fio), DUAL BAND 2.4 e 
5.0 compatível com as normas 
IEEE 802.11ac, alcançando 
velocidades de transferência 
de 150 Mbps no mínimo: 
Deverá ter HUB integrado com 
no mínimo: 4 portas LAN 
10/100/1000 Mbps 

  UNIDADE 6     

22 Roteador Wireless – 700 Mbps 
1 Roteador wireless (sem fio), 
DUAL BAND 2.4 e 5.0 
compatível com as normas 
IEEE 802.11ac, alcançando 
velocidades de transferência 

  UNIDADE 6     

Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
de 150 Mbps no mínimo: 
Deverá ter HUB integrado com 
no mínimo: 4 portas LAN 
10/100 Mbps 

23 Roteador Wireless – 300 Mbps 
1 Roteador wireless (sem fio), 
compatível com as normas 
IEEE 802.11ac, alcançando 
velocidades de transferência 
de 150 Mbps no mínimo: 
Deverá ter HUB integrado com 
no mínimo: 4 portas LAN 
10/100 Mbps e 1 portas WAN 
10/100 Mbps, Possuir LEDs 
de funcionamento e link/ativo; 
Fonte de alimentação: 
operando obrigadoriamente 
em aproximadamente 120VAC 
60Hz, podendo operar 
também em aproximadamente 
220V AC. Suportar QoS. 
permitir fixação do 
equipamento em parede; 
garantia de 12(doze) meses. 

  UNIDADE 10     

  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$  
  
PRAZO - Item 5.0: 
PAGAMENTO - Item 18.0: 
VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
_____________ /_____de__________________de________ 

  
  
__________________________________________________ 

Responsável 
  
  

CNPJ 
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ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021 

  
MODELOS DE DECLARAÇÕES 
  
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
  
 PROPONENTE 
CNPJ 
   
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, 
da Lei 8.666/93. 
  
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso 
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu 
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso 
e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos 
na condição de aprendiz na forma da legislação vigente. 
   
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na 
licitação. 
  
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara 
não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na 
presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da 
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade 
de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação. 
   
3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente 
instrumento convocatório. 
  
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo 
instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas. 
  
 Local e Data. 
   
 NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
   
OBSERVAÇÃO: 
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 
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REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
  
 PROPONENTE: 
CNPJ: 
   
4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta. 
  
(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente constituído 
de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), 
para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial nº 00018/2021, declara, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
  
a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 00018/2021 foi elaborada de 
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Presencial nº 00018/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 
00018/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato do Pregão Presencial nº 00018/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00018/2021 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
  
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 00018/2021 não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00018/2021 antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 
  
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial nº 00018/2021 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre antes da abertura oficial das propostas; e 
  
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
   
Local e Data. 
   
NOME/ASSINATIRA/CARGO 
Representante legal do proponente 
  
  
OBSERVAÇÃO: 
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 
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ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021 
  
MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO 
  
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
  
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
  
1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 
10.520/02. 
  
O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4º, Inciso VII, da 
Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no 
respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado. 
  
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
OBSERVAÇÃO: 
A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 
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ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021 

  
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ..../2021 
  
Aos .. dias do mês de .. de ..., na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de São João do Tigre, Estado da Paraíba, localizada na Rua Pedro Feitosa - Centro - São João do 
Tigre - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 001, de 04 de Janeiro de 
2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00018/2021 que objetiva 
o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE INFORMATICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE - CNPJ nº 09.074.592/0001-60. 
  
VENCEDOR:  
CNPJ: 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

              
              

TOTAL    
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
  
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de São João do Tigre firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00018/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada: 
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Pela Prefeitura Municipal de São João do Tigre, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00018/2021 e seus anexos, e a seguinte 
proposta vencedora do referido certame: 
  
- .... 
Item(s): 
Valor: R$ 
- .... 
Item(s): 
Valor: R$ 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Monteiro. 
  
  
  

... 
  
  
  

  ... 
  
  
  

... 
  
  
  

  ... 
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ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021 

  
MINUTA DO CONTRATO 

  
CONTRATO Nº: ..../...-CPL 
  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE E ........., PARA FORNECIMENTO 
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de São João do Tigre - Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, CNPJ nº 09.074.592/0001-60, neste ato 
representada pelo Prefeito Marcio Alexandre Leite, Brasileiro, Solteiro, Autonomo, residente e 
domiciliado na Rua José Nunes de Medeiros, 61 - Centro - São João do Tigre - PB, CPF nº 
804.901.584-04, Carteira de Identidade nº 1849350 SSP/PB, doravante simplesmente 
CONTRATANTE, e do outro lado ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., neste ato 
representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CPF nº ........., 
Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes 
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00018/2021, processada nos 
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 001, de 04 de Janeiro de 2013; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. 
  
O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste 
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação 
modalidade Pregão Presencial nº 00018/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que 
ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado 
na forma parcelada. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: 
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão 
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–
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IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer. 
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 
em vigor. 
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 01.010 SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 
ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014 – 
MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 
SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 
244 2014 2053 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 
09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte 
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: 
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e 
hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da 
emissão do Pedido de Compra: 
a - Entrega: 10 (dez) dias. 
A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua 
assinatura. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as 
respectivas cláusulas do presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto 
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 
responsabilidades contratuais e legais; 
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma 
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a 
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições. 
  
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, 
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao 
objeto contratual, com observância aos prazos estipulados; 
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, 
que o represente integralmente em todos os seus atos; 
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 
solicitados; 
e - Será responsável 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 pelo órgão interessado; 
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando 
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO: 
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por 
acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o 
disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93. 
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 
conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
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A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 
8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d 
– simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 
10.520/02. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão 
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: 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; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, 
sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo 
índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido 
para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 
Monteiro. 
  
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai 
assinado pelas partes e por duas testemunhas. 
  

São João do Tigre - PB, ... de ............... de ..... 
  
TESTEMUNHAS 
  
  
_____________________________________ 
  
  
  
  
  
  
  
_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 
  
  
_____________________________________ 
........ 
  
  
  
PELO CONTRATADO 
  
  
_____________________________________ 
......... 
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