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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - RELANÇAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001.000211.006/2021 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu 
a modalidade Pregão, à Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, à Medida Provisória nº 926, de 20 de 
março de 2020, ao Decreto Federal 7.892/2013, à Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
e, subsidiariamente, Lei 8666/93, bem como ao Decretos Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e 
ao Decreto Municipal nº 001, de 03 de janeiro de 2020. 

OBJETO: Aquisição de materiais, insumos e suprimentos de informática para a Secretaria de Saúde. 

DIA/HORÁRIOS: 

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 22/03/2021 – Horas 09:00:00 

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 22/03/2021 – Horas 09:01:00 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/03/2021 – Horas 09:30:00-HORÁRIO DE BRASÍLIA, 
após a avaliação das propostas pelo pregoeiro. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF 
e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

IMPORTANTE: 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão 
Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, acessível através do site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br.  
 
Serão disponibilizados nos sites www.bbmnetlicitacoes.com.br, www.tce.pi.gov.br e Portal 
Prefeitura de Amarante Amarante.pi.gov.br (todos os avisos, comunicados e esclarecimentos 
pertinentes ao edital. Compete ao licitante acessar o site para obter as informações. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: Observando o prazo legal, e dentro do horário de 
expediente do órgão solicitante, o fornecedor poderá formular consultas através da página 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou  por correio eletrônico, conforme abaixo, informando o número 
da licitação: 

a) cpl.pmamarante@gmail.com; 
 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:cpl.pmaguabranca@gmail.com
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b) endereço: Praça Quincas Castro, nº 15, Centro, Amarante-PI, das 8h00 às 13h00. 

 

PROBLEMAS COM CONEXÃO E/OU DÚVIDAS SOBRE O SÍTIO "BBMNET": 

a) Capitais, Regiões Metropolitanas e Demais Localidades: (11) 3113-1900 ou (11) 99837-6032 
(Whatsapp) 

 

OBS Nº 01: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário. 

 

OBS Nº 02: O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, que pagará à 

Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela 

utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 

entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 10.520/2002. 

 

OBS Nº 03: Visando ao cumprimento do art. 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, e, notadamente, à promoção do desenvolvimento econômico e 
social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo 
à inovação tecnológica das microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores 
individuais, fica estabelecida a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente (município de Amarante ou em cidades distantes 
até 90km da sede da Prefeitura de Amarante), até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço 
válido. Será observada, outrossim, a legislação municipal específica acerca da matéria 
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1.0 DO OBJETO, VALOR MÁXIMO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LICITAÇÃO:  
1.1 Para fins desta licitação o objeto se constitui em Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de materiais, insumos e suprimentos de informática para a Secretaria de Saúde. A 
descrição detalhada do objeto e demais informações constam dos Anexos I e II deste Edital.  
1.1.1 O município pode adquirir todos ou parte do quantitativo solicitado Em caso e discordância entre 
as especificações deste objeto descritas na Bolsa Brasileira de Mercadorias e as especificações 
constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
1.1.2 Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa Brasileira de 
Mercadorias e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.  
1.2 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os prazos 
máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital.  
1.3 O valor máximo desta licitação é R$ 250.425,22. 
1.4 Os valores desta licitação foram estimados por meio de pesquisa de preços, realizada pela unidade 
requisitante, conforme se verifica no Anexo II. 

2. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

2.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a Administração, 
o licitante que não o fizer antes do terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 
propostas. 

3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo 
especificada: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

PROJETO OU 
ATIVIDADE 

ELEMENTO 
DE DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

10.301.0006.1009/10.3
01.0006.2030/10.301.0
006.2031/10.301.0006.
2032/10.305.0007.203
5/10.301.0006.2036/10
.302.0006.2037/10.301
.0006.2038/10.302.000

6.2080 

33.90.30 
44.90.52 

001/213/214/215/220 

4. – DA IMPUGNAÇÃO: 

4.1 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma 
prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
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4.1.1 – A impugnação deverá ser feita por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo 

próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br. Não serão aceitas impugnações por 

correio eletrônico, aplicando-se, nesta hipótese, o item 4.2. 

4.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado 
que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas. 

5. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

5.1 – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de 
atividade pertinente ao objeto da contratação, conforme cada caso, que preencherem as exigências 
contidas neste Edital e seus anexos. 
5.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento, interessados que se enquadre em 
uma ou mais das situações a seguir: 

5.2.1 - Empresas que se encontre em processo falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem e nem sejam estabelecidas no Estado, nem aquelas 
que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos 
com suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer órgão ou ente integrante da Administração. 

5.2.2 - Empresas cujos sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis técnicos, 
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam funcionários, conselheiros, 
inspetores, diretores, empregados ou ocupantes de funções, empregos ou cargos efetivos ou 
comissionados no município de Amarante-PI. 

5.2.3 - Empresas em regime consórcio e/ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 
si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição. 

5.2.4 - Pessoa física, mesmo que em grupo. 
5.2.5 - Empresa que conste na consulta ao CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS 

E SUSPENSAS/CGU disponível no sítio Portal Transparência da Controladoria Geral da União (CGU) – 
Portaria CGU- Controladoria Geral da União nº 516, de 15/03/2010 combinada com o Acórdão 1793/2011 
– Plenário, ao CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS, disponível no sítio Portal Transparência 
da Controladoria Geral da União (CGU), ao CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, disponível no Portal do Conselho Nacional de  Justiça (CNJ), 
na LISTA DE INIDÔNEOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, disponível no sítio do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e na LISTA DOS IMPEDIDOS DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, 
disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e, se domiciliada em outra esfera 
federativa, também na lista dos inidôneos e/ou impedidos de contratar com o poder público, da(s) 
respectiva(s) esfera(s) de governo a que pertencem (Tribunais de Contas Estaduais e, caso haja, também 
dos Tribunais de Contas Municipais). 
 
5.3 - A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas administrativas e 
técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. 

6. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

6.1.3 - abrir as propostas de preços; 

6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço; 

6.1.7 - verificar a habilitação do proponente; 

6.1.8 - declarar o vencedor; 

6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

6.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

6.1.11 - adjudicar o objeto do certame ao(s) vencedor(es), quando não houver recurso(s); 

6.1.12 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

7. – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET: 

7.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados 
diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso 
“credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 
72 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 
mandato, com firma reconhecida (se particular), operador devidamente credenciado junto à Bolsa Brasileira 
de Mercadorias ou a qualquer corretora de mercadorias associada, atribuindo-lhe poderes para 
formular/assistir lances de preços e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo 
licitatório no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.  
7.3 A participação do licitante se dará diretamente pela Bolsa Brasileira de Mercadorias ou por meio de 
corretora contratada para representá-lo, que deverá manifestar em campo próprio do sistema pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. 
7.4 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilização legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este pregão. 
7.5 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e de lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
7.6 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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7.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Bolsa Brasileira de Mercadorias a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros. 
7.8 Dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através 
da Central de Atendimento aos Licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou correio eletrônico, disponíveis 
no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

8. – PARTICIPAÇÃO 

8.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema 
eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br,  opção "login"> opção “licitação pública”>“sala de 
negociação”. 
8.2 As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até a data e horário definidos no 
preâmbulo do edital. 
8.3 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 
suas propostas e lances. 
8.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
8.5 Casos haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
8.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” 
do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão. 
8.7 Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão o pregoeiro designará novo dia e horário 
para a continuidade do certame. 
8.8 O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do 
objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.bbmnetlicitacoes.com.br, que 
veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao 
procedimento. 
8.9 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser 
esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-
feira, das 08 às 18 horas (Horário de Brasília) através dos canais informados no site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

9. - DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS: 

9.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as 
exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que 
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
e lances. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com o 
objeto do presente edital. A proposta enviada via sistema eletrônico: 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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a) NÃO DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE como: nome, razão social ou timbre do 
proponente, endereço, telefone, fax e endereço de correio eletrônico, nome do representante, 
carteira de identidade e cargo na empresa ou qualquer outra forma que possa identificar a proposta. 

b) Deve conter o DETALHAMENTO DOS PRODUTOS OFERTADOS, incluindo marca e modelo (se 
for o caso), através do preenchimento obrigatório pelo fornecedor. 

c) Caso a proposta inserida no sistema deixe dúvidas quanto ao objeto ofertado, poderá ser 
desclassificada. 

9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da 
data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

9.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições: 

 9.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital 
e Termo de Referência. 

9.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 
apropriado do sistema eletrônico com o VALOR UNITÁRIO DO ITEM. 

9.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá 
preencher as informações no campo “FICHA TÉCNICA” e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no 
campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante 
por qualquer m0eio. 

9.3.1 Para cada item deverá ser informada uma ficha técnica própria, não sendo aceito anexar várias fichas 
técnicas de itens distintos da mesma licitação ou grupo de itens, em um só documento, para um só item. 

9.3.2 Na obrigatória anexação da ficha técnica do produto, o licitante deverá ter em conta que o documento 
NÃO poderá conter dados como: nome de fabricante, certificados, número de registro na ANVISA ou outro 
órgão de fiscalização, endereço de página na web ou qualquer outra informação que possa acarretar 
identificação, ainda que seja fabricante dos produtos. 

9.3.2.1 A não observância dos subitens 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 acarretará desclassificação sumária da proposta 
da licitante, impedindo-a de prosseguir no certame. 

9.4 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma 
BBMNET Licitações 

9.5 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do 
sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos 
sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado. 

9.6 - A proposta readequada de preços, junto com a documentação de habilitação, para análise após 
a etapa de lances, a ser apresentada à CPL, quando houver convocação pelo pregoeiro, nos termos 
do item 12.4, no endereço constante do timbre, na sala das licitações, pela arrematante deverá 
obedecer aos seguintes elementos: 
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a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal; 
b) Número do Pregão para Registro de Preços; 
c) Descrição completa detalhada por produto cotado, constando a marca, modelo (se for o caso), 
procedência, fabricante, acompanhada do respectivo prospecto/catálogo (em português), com as 
especificações técnicas do produto cotado, de maneira a demonstrar o atendimento às especificações 
técnicas constantes do Anexo I deste edital. 
d) Preço unitário do item, cotando-se cada produto discriminado no item, em moeda corrente nacional, em 
algarismo com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula e por extenso. O preço total deverá ser indicado 
em algarismos e por extenso. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), montagem e instalação, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o perfeito fornecimento do objeto 
desta licitação. 
e) É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no 
momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, sendo registrado em ata e 
devendo o item ser desconsiderado da proposta. 
 
9.6.1 – A proposta referida no subitem 8.5 não se confunde com a proposta eletrônica do item 8. 
 
9.7. As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos fixados, conforme anexo I, não 
sendo permitidas ofertas com quantitativo inferior. 
 
9.8. Cada empresa poderá apresentar apenas uma proposta para cada item. 
 
9.9. Prazo de validade da proposta que não poderá será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da 
realização do certame. 
9.9.1 Decorridos 90 (noventa) dias da entrega das propostas, sem que haja convocação para assinatura 
do contrato, os licitantes estarão liberados dos compromissos assumidos. 
 
9.10 Se a proposta apresentar especificação incompleta, será desclassificada. 
 
9.11. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja em relação a prazo, 
especificações do produto ofertado ou qualquer outra condição que importe em modificação dos termos da 
proposta original, ressalvadas as alterações destinadas a sanar evidentes erros formais, assim avaliadas 
pelo pregoeiro na sessão. 
 
9.12. A falta do valor por extenso não será motivo para desclassificação da proposta desde que o valor 
esteja explicitado de outra forma que não reste margem de dúvida para efeito de julgamento. 
 
9.13. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso prevalecerão estes últimos; e entre 
preços unitários e totais, os primeiros. 
 
9.14. A proposta de preço referida neste item deverá estar acompanhada da declaração de que o 
fornecedor do objeto conhece e aceita as regras determinadas pela Administração, do termo de 
responsabilidade e da declaração de que se compromete a executar o objeto da licitação dentro do 
município de Amarante-PI, sem custos adicionais e independentes de quantidade, através deste Edital, 
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através deste edital. 
9.14.1 – A ausência da declaração desclassificará a proposta do licitante. 
 
9.15. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), frete, instalação, transporte de material e de pessoal e 
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 
 
9.16. O Município é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado no art. 
155, VII, b, da Constituição Federal de 1988. 
 

10. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: 

10.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 8.1, passando o Pregoeiro a 
avaliar a aceitabilidade das propostas.  

10.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema 
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

10.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 
licitantes serão consideradas lances.   

10.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, 
desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote. 

10.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a 
abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.  
  
 10.3.1 – Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. 
Entretanto, o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem 
sequencial. 
 

10.1.4. ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação 

automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da 

etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – 

Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de 

preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração 

da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir 

do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe 

uma” e, assim, sucessivamente. 
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10.4.1 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, 

conforme explanado acima. 

 

10.4.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de 

negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de 

uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido; 

 

10.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os 

artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor 

ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital. 

10.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances. 

11. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

11.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço global por lote", 
nos termos do art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e justificativa técnica nos autos, podendo encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor 
por item, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos 
para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 
demais condições definidas neste edital. 

11.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de 
referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor. 

11.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a 
regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. 
O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 
12 e 13 deste Edital. 

11.3.1 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar 
documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 12 e 13, a contar da convocação pelo 
pregoeiro através do chat de mensagens. 

11.3.2 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 12 e 13, ou ainda o envio dos documentos de 
habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação 
do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo 
Pregoeiro. 

11.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade 
e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
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11.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às exigências 
fixadas neste Edital.  

11.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante 
detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de 
cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados. 

11.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o 
licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 

12. - DA HABILITAÇÃO: 

12.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados até a abertura da 

sessão pública, conforme previsto neste edital, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, 

“doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação 

estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. A proposta readequada do licitante vencedor 

deverá ser enviada por correio eletrônico (cpl.pmamarante@hotmail.com) , no prazo de até 2 (duas) horas 

contados da solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação sumária do licitante. 

12.2. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, será aberto o prazo 

para manifestação da intenção de interposição de recurso. 

12.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, 

acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, 

podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

12.4. Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma 

constante do item 12.1, deverão ser relacionados e apresentados na Sala das Licitações desta 

Prefeitura, localizada na Av. João Ferreira, nº 555, Centro, Amarante-PI – CEP 64.460-000, das 08 h 

às 13 h, em até 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade 

do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.  

12.4.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos 

originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão 

da imprensa oficial. 

12.4.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada 

pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e 

presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 

cópias autenticadas em papel. 

12.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br.a/
mailto:cpl.pmaguabranca@hotmail.com
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documentos enviados eletronicamente. 

12.6 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 
comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 12.6.1 - Para Habilitação Jurídica: 

  12.6.1.1 - cédula de identidade do(s) sócio(s) e inscrição no cadastro de pessoas físicas; 

12.6.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

12.6.1.3 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no 
órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores; 

12.6.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

12.6.1.5 - declaração sobre empregado menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93. 

12.6.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

12.6.2.1 - Certidão negativa de falências e concordatas ou de recuperação judicial ou 
extrajudicial. 

12.6.2.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível 
na forma da lei, que comprove a boa e regular situação financeira da empresa. Admite-se a apresentação 
de balanço de abertura, para as empresas com menos de 01(um) exercício financeiro. 

 
a) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 
a.1 publicados em Diário Oficial ou; 
a.2 publicados em jornal de grande circulação ou; 
a.3 registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou; 
a.4 por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC de 01 de agosto 
de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for 
apresentado o original do Diário, para cotejo pelo pregoeiro, fica dispensada a inclusão na documentação 
dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão. 

 
12.6.2.3 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações. 
 a) No caso de empresa recém criada ou com menos de 1(um) exercício fiscal, deverá ser 
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apresentado o balanço de abertura com os documentos a ele pertinente. 
 

a.1) As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples nacional, para 
atendimento do item 12.1.1.3, “b”, poderão apresentar, em caráter substitutivo, qualquer um dos 
documentos idôneos a seguir relacionados, que possibilitem a comprovação da qualificação econômico-
financeira: cópia da declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais ou cópia do 
livro-caixa com o registro de escrituração da movimentação financeira e bancária, nos termos do art.25 e 
26, § 2º da Lei Complementar nº123/06.  

a.2) Em se tratando de bens para pronta entrega, aqueles cuja entrega seja efetivada em 
até 30 dias da solicitação, nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.538/15, as microempresas ou empresas 
de pequeno porte estarão dispensadas da apresentação do balanço patrimonial do último exercício social 
já exigível nos termos da lei, bem como, por analogia, da cópia da declaração única e simplificada de 
informações socioeconômicas e fiscais ou cópia do livro-caixa com o registro de escrituração da 
movimentação financeira e bancária. 

 12.6.3 - Para Regularidade Fiscal: 

12.6.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda; 

12.6.3.2 - Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital; 

12.6.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de 
Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei; 

12.6.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

12.6.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

12.6.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho 
de 2011. 

12.6.5 - Outras Comprovações: 

12.6.5.1 - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, de cumprimento do disposto no inciso 
XXXII do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal e na Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, nos termos do 
Anexo V. 

 
12.6.5.2 - Declaração da licitante elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, assegurando a inexistência de fato 
impeditiva para licitar ou contratar com a Administração; 
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12.6.5.3 - Termo da consulta ao CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E 
SUSPENSAS/CGU disponível no sítio Portal Transparência da Controladoria Geral da União (CGU) – 
Portaria CGU- Controladoria Geral da União nº 516, de 15/03/2010 combinada com o Acórdão 1793/2011 
– Plenário; 

 
12.6.5.4 - Termo da consulta ao CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS, 

disponível no sítio Portal Transparência da Controladoria Geral da União (CGU); 
 
12.6.5.5 Termo da consulta ao CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, disponível no Portal do Conselho Nacional de  Justiça 
(CNJ),  

 
12.6.5.6 - CERTIDÃO NEGATIVA DE INIDÔNEOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, disponível no sítio do Tribunal de Contas da União (TCU); 
 
12.6.5.7 - Termo da consulta à LISTA DOS IMPEDIDOS DE CONTRATAR COM O PODER 

PÚBLICO, disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), disponível no endereço 
eletrônico https://sistemas.tce.pi.gov.br/impedimento/, e, se domiciliada em outra esfera federativa, também 
na lista dos inidôneos e/ou impedidos de contratar com o poder público, da(s) respectiva(s) esfera(s) de 
governo a que pertencem (Tribunais de Contas Estaduais e, caso haja, também dos Tribunais de Contas 
Municipais) 

 
12.6.5.8 – Os termos da consulta referidos nos subitens 12.6.5.3 a 12.6.5.6 poderão ser 

substituídos pela consulta consolidada disponível no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, nos 
termos da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 
8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

12.7 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia 
simples, a ser autenticada por servidor habilitado do Setor de Licitações, mediante conferência com os 
originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

12.7.1 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos 
documentos os mesmos serão considerados válidos se emitidos em até 90 (noventa) dias. 

12.8 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, 
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento. 

12.9 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo 
vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo 
motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro. 

13.– DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E COOPERATIVAS: 

https://sistemas.tce.pi.gov.br/impedimento/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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13.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às 
cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de 
junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

 13.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento 
da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 

13.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá 
o direito ao tratamento diferenciado. 

13.1.1.2 – Para fins de habilitação, a empresa deverá comprovar a sua situação mediante a 
apresentação da DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, assinada pelo seu proprietário ou sócios acompanhada da Certidão da Junta 
Comercial da sede da licitante ou da Declaração de Enquadramento de ME ou EPP. 

13.1.1.3 – A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como ”ME” e 
“EPP” compete às empresas licitantes, representadas por seu proprietário ou sócios e pelo 
contador que, inclusive, se sujeitam a todas as consequências legais que possam advir de um 
enquadramento falso ou errôneo. 

 
12.1.1.4 –. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº123, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no edital. 

13.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 
automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

13.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

13.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro 
convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 11 e 12 deste 
edital. 

13.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 12.1.2.1, o pregoeiro convocará o 
representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, 
imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o 
lote no prazo de cinco minutos. 

 13.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no 
prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que 
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porventura possuam lances ou propostas na situação do item 13.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem 
de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

 13.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro apresentar 
lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, 
que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e 
da proposta de preços, conforme item 12 deste edital. 

 13.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 
preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início 
do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

13.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, por 
desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate 
de que trata esta cláusula. 

13.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, 
a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 13.1.2.2. 

13.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”. 

13.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 13.1.4.2, a microempresa, empresa 
de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então 
mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito. 

13.1.1.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu 
direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat 
de mensagens”, conforme estabelece o item 12 deste edital para encaminhar a documentação de 
habilitação e proposta de preços,  

13.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e 
cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada 
pessoa jurídica. 

 13.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis 
para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. 
O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa 
do interessado antes do término do prazo inicial.  

14 – DOS RECURSOS. DOS RECURSOS 

14.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de 
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mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio 

eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

14.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no 

sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças 

antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Sala das Licitações da Prefeitura 

Municipal de Amarante-PI, localizada na Av. João Ferreira, nº 555, Centro, em dias úteis, das 08 h às 13 h, 

aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos. 

14.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro 

adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a 

homologação do procedimento licitatório. 

14.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 

fundamentados à autoridade competente.  

14.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do 

certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

14.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes  

14.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

15.1 - Em caso de recurso, caberá à Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado 
vencedor. 

15.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 

15.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento. 

16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

16.1 - Em caso de recurso, caberá à Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado 
vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento. 

 

17. - DA CONTRATAÇÃO: 

17.1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data 
de sua convocação, por escrito ou por correio eletrônico, em endereço previamente informado pela 
empresa, para assinatura do Contrato. 

                 17.1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para 
assinatura do contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito 
à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital. 

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do contrato 
ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de manutenção 
da habilitação, será aplicado o disposto no artigo 55, § 2º, c/c art. 56, do Decreto Municipal nº 004/2020, e 
art. 7º, da Lei nº 10.520/02, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta 
classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 15 deste edital. 

17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração 
do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos 
no certame. 

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por escrito e 
também integrará o Contrato. 

18. - DO REAJUSTE: 

18.1 - O preço será irreajustável.   

19. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
 
19.1 - Cabe a Prefeitura: 
19.1.1 - Proceder à verificação dos serviços entregues, objetivando constatar a conformidade destes com 
as especificações constantes deste Termo de Referência e na licitação, para posterior emissão do aceite; 
19.1.2 - Rejeitar no todo ou em parte, os serviços que o licitante vencedor entregar fora das especificações 
constantes do item 3 deste Termo. 
19.1.4. Atestar a entrega dos serviços, através do servidor designado pelo órgão requisitante (Secretaria). 
19.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pelo licitante 
vencedor, e que digam respeito à natureza do objeto deste Termo. 
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19.1.6. Notificar o licitante vencedor, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento do objeto deste Termo, fixando prazo, se necessário, para a sua correção. 
19.1.7. Promover o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto licitado, de forma que sejam 
mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
19.1.8. Proceder à conferência da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento do 
objeto da licitação. 
19.1.9. Verificar a manutenção pelo licitante vencedor das condições de habilitação estabelecidas na 
licitação. 
19.1.10. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos serviços de hospedagem ao licitante vencedor, 
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste Termo e da licitação. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 
20.1. Cabe ao licitante vencedor o cumprimento das seguintes obrigações: 
20.1.1. Entregar o objeto da licitação conforme solicitado pela Prefeitura. 
20.1.2. Fornecer material de boa qualidade. 
20.1.3. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas. 
20.1.7. Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salários, horas extras, adicionais e demais encargos 
sociais relativamente aos seus empregados. 
20.1.8. As responsabilidades assumidas não poderão ser transferidas a outrem no todo ou em parte, sem 
a prévia e expressa anuência desta Prefeitura. 
20.1.9. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial a Prefeitura, 
ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento do objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo 
reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura. 
20.1.10. Ressarcir a Prefeitura do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção 
do fornecimento dos serviços adquiridos, exceto quando isso ocorrer por exigência da Prefeitura, ou ainda 
por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas a Prefeitura, no prazo de 48 
(quarenta e oito horas), após a sua ocorrência. 
20.1.11. Manter as condições de habilitação apresentadas na licitação, quando da realização do pagamento 
pela Prefeitura, devendo comunicar a Prefeitura a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 
condições.  
20.1.12. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
20.1.13. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura. 

21. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO: 

21.1 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a 
partir da data da solicitação feita pelo Descrição do Órgão – Sigla do Órgão, nas condições estipuladas 
neste edital e seus anexos. 

21.1.1 – A entrega do produto será parcelada, de acordo com a solicitação do Sigla do Órgão. 
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21.2 - O recebimento dos produtos será efetuado por servidor responsável do Setor de Compras, que 
poderá solicitar junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas 
na entrega dos mesmos, ou até mesmo substituí-los por outros novos, no prazo máximo definido no item 
21.1, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos. 

21.3 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele 
relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

21.4 – A entrega do produto deverá ser feita na local de entrega do(a) Sigla do Órgão, localizada no 
endereço de entrega, das 7h às 18 h, em dias úteis, por se tratar de repartição pública. Após esse horário, 
o responsável pela unidade recebedora deverá ser consultado para autorizar o recebimento ou não. 

22. - DO PAGAMENTO:  

22.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente 
indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos contados da 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor responsável pelo recebimento do(a) 
Sigla do Órgão. A contratante somente pagará a contratada pelos produtos que realmente forem pedidos 
e entregues. 

22.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de 
cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perante o FGTS – 
CRF e ICMS da Fazenda Estadual do domicílio do contratado. 

22.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

22.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, 
o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

22.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

22.6 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 

23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1  Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, 
ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o 
contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do Decreto Municipal nº 004/2020. 

23.1.1 - advertência; 

23.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 
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 a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, 
com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

23.1.3 -  suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a entidade 
sancionadora por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

 
§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade 
com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 
 
§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil 
subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

24. -  DISPOSIÇÕES FINAIS: 

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Prefeito Municipal, 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado 
ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  

24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Município de Amarante-PI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o 
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

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

24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Prefeitura Municipal 
de Amarante, com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma que, caso o término do prazo das 24 (vinte 
e quatro) expire num sábado ou feriado, ainda assim, contará para os fins legais. 

24.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
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24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 

24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial dos Municípios do Estado do Piauí, ou, ainda, através da plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

24.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital. 

24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes 
do pregão eletrônico. 

24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes 
da Constituição Federal, do Decreto e Leis citadas no preâmbulo deste edital. 

24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o 
da Comarca de Amarante-PI. 

24.14 - Constitui parte integrante deste edital: 

 24.14.1 - Anexo I - Termo de Referência; 

 24.14.2 – Anexo II – Modelo de declaração 

 24.14.3 – Anexo III – Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital 

 24.14.4 – Anexo IV – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação dos 
Serviços/Forneceimento 

 24.14.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Responsabilidade 

 24.14.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

 24.14.7 – Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar 

 24.14.8 – Anexo VIII – Ficha técnica descritiva do objeto 

 24.14.9 – Anexo IX – Minuta Contratual 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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 24.14.10 – Anexo X – Declaração de Não Parentesco 

 

Amarante - PI, 09 de março de 2021 
 

 
Elias Henrique Teixeira Soares 

Presidente/Pregoeiro
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
 

1.1 DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.2 Para fins desta licitação o objeto se constitui na contratação de empresa para materiais, 
insumos e suprimentos de informática para a Secretaria de Saúde - EPI, conforme descrição 
abaixo: 
 

ITEM QUANTIDADE 

Computador Completo (monitor 19”, teclado, mouse, 
cpu),  Intel Core i5 10 geração 3.2Ghz Com Hdmi 8GB 

DDR3/DDR4, HD 500GB Windows 10 Pro Wifi , 
Interface de Rede: Ethernet Lan 10/100/1000 Mbit/s 

68 

Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3110 - 
Tanque de Tinta Colorida USB 

15 

Mouse Pad Suporte Para Mouse Ergonomico Com 
Apoio Para Pulso 

75 

Caixa De Som Multilaser 2.0 Standard Usb 40 

(NOBREAK) TS Shara Powerest, 2000VA, Bivolt, 6 
Tomadas - 9011 Black 

68 

Tinta para impressora Epson EcoTank L3110 75ml 
(CMYK) 

80 

Roteador Tenda Ac5 Wireless 1200 Mbps Dual Band 
2,4 e 5 GHz Preto 

14 

Switch Tp-link 16 Portas 10/100/1000 TL-SG1016D 05 
Protetor eletrônico com 5 tomadas e cabo de 1m EPE 
205 Branco Intelbras 

68 

Cabo LAN Furukawa CAT 5E CMX Azul Soho Plus 305m 
23200099 

02 

Mini Adaptador TP-Link Nano Wireless N USB 150 
Mbps - TL-WN725N 

68 

Conector Macho Rj-45 Cat-6 Com Guia - Pacote Com 
100 Unid 

05 

Testador de Cabos de Rede e Alicate de Crimpar HK-
305 - HIKARI-21B024 

01 

Pen Drive Kingston DataTraveler USB 3.0 32GB - 
DT100G3/32GB 

20 

Tablet Samsung Galaxy A T295 32GB 4G Tela 8" 
Android 9.0, Quad-Core 2GHz, 2GB RAM, Câmera 8MP 
AF + 2MP  

55 

Capa Case Tablet Samsung Galaxy Tab A 8 P290 P295 
T290 T295 Pasta Magnética 

55 

Película Tablet Samsung Galaxy Tab A 8 P290 P295 
T290 T295 Vidro Temperado 

55 

Caneta Esferográfica Pentel R.S.V.P Stylus 1.0 Mm Preta 
Com Ponta Touch, Pentel para tablet 

55 

Webcam com Microfone Full Hd 1080p PC 15 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O presente Termo de Referência tem por objeto selecionar a melhor proposta, para contratação 
de empresa para materiais, insumos e suprimentos de informática para a Secretaria de Saúde. 

 

2.1 O objeto deste Termo de Referência visa suprir a carência de equipamentos de proteção 
individual aos servidores, permitindo maior conforto e segurança aos profissionais que atuam em 
atividades específicas e necessitam da utilização destes equipamentos em suas atividades, 
visando a proteção dos mesmos. 
2.2 A Secretaria Municipal de Saúde de Amarante, através de suas Unidades Básicas de Saúde é 
a referência principal da população, tanto da zona rural como da zona urbana, na busca por 
atendimento em saúde quer sejam adultos, quer sejam crianças. 
2.2.1 A aquisição destes insumos é vital para o devido funcionamento destas referidas unidades 
de saúde, por oferecer uma melhor assistência aos pacientes e diminuir o risco para os pacientes 
das unidades de saúde, bem como dos profissionais que nelas prestam seus serviços. 
Ressaltamos ainda, que a aquisição destes itens é imprescindível para não prejudicar a prestação 
dos serviços de saúde à população, sabendo do papel essencial que a atenção primária à saúde, 
exerce diante da população para que não haja maiores custos com internações indevidas ou 
prolongadas e superlotação dos hospitais e serviços especializados. 
2.3 Nesse sentido, visando atender a demanda interna do município, por se tratar de objeto 
comum aos Órgãos Municipais, foi mapeada demanda relativa à necessidade de materiais, 
insumos e suprimentos de informática para a Secretaria de Saúde. 

 
 

3.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

 

3.1.1. Os produtos a serem adquiridos possuem a seguinte especificação técnica: 

 

RELAÇÃO DE PESQUISA/LINK DOS ITENS PARA UMA MÉDIA DE VALORES 
ITEM 

DESCRIÇÃO LINK 
VALOR 

UNIDADE 
QUANTIDADE 

1 Computador Completo 
(monitor 19”, teclado, 

mouse, cpu),  Intel Core 
i5 10 geração 3.2Ghz 

https://www.americanas.com.b
r/produto/1797540661?opn=Y
SMESP&epar=bp_pl_00_go_i

1.979,10 68 

01. DO OBJETO 

02. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO 

03. DOS PRODUTOS 

05. DO VALOR ESTIMADO 

https://www.americanas.com.br/produto/1797540661?opn=YSMESP&epar=bp_pl_00_go_inf_notebooks_todas_geral_gmv&WT.srch=1&sellerid=28118831000181&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5bd1352ceec3dfb1f8a2c0dc&o=5ef6662af8e95eac3d6dd546&gclid=EAIaIQobChMIq9uv9Kq37gIVhxGRCh1Esg7oEAQYECABEgKLtvD_BwE&cor=Preto&voltagem=Bivolt
https://www.americanas.com.br/produto/1797540661?opn=YSMESP&epar=bp_pl_00_go_inf_notebooks_todas_geral_gmv&WT.srch=1&sellerid=28118831000181&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5bd1352ceec3dfb1f8a2c0dc&o=5ef6662af8e95eac3d6dd546&gclid=EAIaIQobChMIq9uv9Kq37gIVhxGRCh1Esg7oEAQYECABEgKLtvD_BwE&cor=Preto&voltagem=Bivolt
https://www.americanas.com.br/produto/1797540661?opn=YSMESP&epar=bp_pl_00_go_inf_notebooks_todas_geral_gmv&WT.srch=1&sellerid=28118831000181&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5bd1352ceec3dfb1f8a2c0dc&o=5ef6662af8e95eac3d6dd546&gclid=EAIaIQobChMIq9uv9Kq37gIVhxGRCh1Esg7oEAQYECABEgKLtvD_BwE&cor=Preto&voltagem=Bivolt


ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
Praça Quincas Castro, 15 – Centro  
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20  

___________________________________________________________________ 
Com Hdmi 8GB 

DDR3/DDR4, HD 
500GB Windows 10 Pro 

Wifi , Interface de 
Rede: Ethernet Lan 
10/100/1000 Mbit/s 

nf_notebooks_todas_geral_g
mv&WT.srch=1&sellerid=2811
8831000181&acc=e789ea560
94489dffd798f86ff51c7a9&i=5
bd1352ceec3dfb1f8a2c0dc&o
=5ef6662af8e95eac3d6dd546
&gclid=EAIaIQobChMIq9uv9K
q37gIVhxGRCh1Esg7oEAQY
ECABEgKLtvD_BwE&cor=Pre

to&voltagem=Bivolt 

2 

Impressora 
Multifuncional Tanque 
de Tinta Colorida USB 

https://www.americanas.com.b
r/produto/134204931?opn=YS
MESP&sellerid=45543915000
181&epar=bp_pl_00_go_inf-

aces_acessorios_geral_gmv&
WT.srch=1&acc=e789ea5609
4489dffd798f86ff51c7a9&i=5d
7a461649f937f625aadbab&o=
5c6fecfc6c28a3cb50750978&

gclid=EAIaIQobChMImt3B-
Zy37gIVgfOzCh1GewBaEAQ
YAiABEgLb_vD_BwE&voltage

m=BIVOLT 

1.014,63 15 

3 

Mouse Pad Suporte 
Para Mouse 

Ergonomico Com Apoio 
Para Pulso 

https://www.americanas.com.b
r/produto/11792755?opn=YSM
ESP&sellerid=1462272300013
7&epar=bp_pl_00_go_pla_test
e_b2wads&WT.srch=1&aid=5f
3913e18414540016435d95&si
d=14622723000137&pid=117
92755&chave=vnzpla_5f3913
e18414540016435d95_14622
723000137_11792755&gclid=
EAIaIQobChMIrPy4rra37gIVE
YGRCh0FOQNdEAQYAyABE

gLfd_D_BwE 

13,99 75 

4 

Caixa De Som 2.0 
Standard Usb 

https://www.amazon.com.br/C
aixa-Standard-Multilaser-

SP050-
Preto/dp/B0754LYZDD/ref=as
c_df_B0754LYZDD/?tag=goog

leshopp00-
20&linkCode=df0&hvadid=379
799917910&hvpos=&hvnetw=
g&hvrand=119149877986920
07233&hvpone=&hvptwo=&hv
qmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&h
vlocint=&hvlocphy=20100&hvt

argid=pla-
892085056963&psc=1 

35,88 40 
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https://www.americanas.com.br/produto/11792755?opn=YSMESP&sellerid=14622723000137&epar=bp_pl_00_go_pla_teste_b2wads&WT.srch=1&aid=5f3913e18414540016435d95&sid=14622723000137&pid=11792755&chave=vnzpla_5f3913e18414540016435d95_14622723000137_11792755&gclid=EAIaIQobChMIrPy4rra37gIVEYGRCh0FOQNdEAQYAyABEgLfd_D_BwE
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
https://www.amazon.com.br/Caixa-Standard-Multilaser-SP050-Preto/dp/B0754LYZDD/ref=asc_df_B0754LYZDD/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379799917910&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11914987798692007233&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-892085056963&psc=1
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5 

(NOBREAK), 2000VA, 
Bivolt, 6 Tomadas - 
9011 Black 

https://www.kabum.com.br/cgi-
local/site/produtos/descricao_
ofertas.cgi?codigo=98416&gcli
d=EAIaIQobChMItsH4p5y37gI
ViwyRCh32ygltEAQYASABEg
IH8PD_BwE 
 

369,90 68 

6     
7 

Tinta para impressora 
EcoTank L3110 75ml  

https://www.amazon.com.br/R
efil-Tinta-Epson-T544120-Al-
Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=a
sc_df_B07N8GHGKR/?tag=go
ogleshopp00-
20&linkCode=df0&hvadid=379
817940182&hvpos=&hvnetw=
g&hvrand=933598484636387
5994&hvpone=&hvptwo=&hvq
mt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvl
ocint=&hvlocphy=20100&hvtar
gid=pla-862422820692&psc=1 

50,42 80 

8 Roteador Tenda Ac5 
Wireless 1200 Mbps 
Dual Band 2,4 e 5 GHz 
Preto 

https://www.ibyte.com.br/rotea
dor-wifi-tenda-ac5-
ac1200/p?idsku=2689 

199,99 14 

9 

Switch 16 Portas 
10/100/1000 TL-
SG1016D 

https://www.americanas.com.b
r/produto/2215748016?opn=Y
SMESP&sellerid=4912543000
136&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&
WT.srch=1&acc=e789ea5609
4489dffd798f86ff51c7a9&i=5d
cd748749f937f625293420&o=
5f805785f8e95eac3d4c261d&
gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK
37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYA
SABEgJbePD_BwE 

421,52 05 

10 

Protetor eletrônico com 
5 tomadas e cabo de 
1m EPE 205 Branco  

https://www.amazon.com.br/Pr
otetor-Eletr%C3%B4nico-
Intelbras-1005-
Branco/dp/B07NKWG1G4/ref=
asc_df_B07NKWG1G4/?tag=g
oogleshopp00-
20&linkCode=df0&hvadid=379
787180828&hvpos=&hvnetw=
g&hvrand=937678886079232
0720&hvpone=&hvptwo=&hvq
mt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvl
ocint=&hvlocphy=20100&hvtar
gid=pla-909555621058&psc=1 

29,90 68 

https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=98416&gclid=EAIaIQobChMItsH4p5y37gIViwyRCh32ygltEAQYASABEgIH8PD_BwE
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=98416&gclid=EAIaIQobChMItsH4p5y37gIViwyRCh32ygltEAQYASABEgIH8PD_BwE
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=98416&gclid=EAIaIQobChMItsH4p5y37gIViwyRCh32ygltEAQYASABEgIH8PD_BwE
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=98416&gclid=EAIaIQobChMItsH4p5y37gIViwyRCh32ygltEAQYASABEgIH8PD_BwE
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=98416&gclid=EAIaIQobChMItsH4p5y37gIViwyRCh32ygltEAQYASABEgIH8PD_BwE
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=98416&gclid=EAIaIQobChMItsH4p5y37gIViwyRCh32ygltEAQYASABEgIH8PD_BwE
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.amazon.com.br/Refil-Tinta-Epson-T544120-Al-Preto/dp/B07N8GHGKR/ref=asc_df_B07N8GHGKR/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379817940182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9335984846363875994&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-862422820692&psc=1
https://www.ibyte.com.br/roteador-wifi-tenda-ac5-ac1200/p?idsku=2689
https://www.ibyte.com.br/roteador-wifi-tenda-ac5-ac1200/p?idsku=2689
https://www.ibyte.com.br/roteador-wifi-tenda-ac5-ac1200/p?idsku=2689
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/2215748016?opn=YSMESP&sellerid=4912543000136&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5dcd748749f937f625293420&o=5f805785f8e95eac3d4c261d&gclid=EAIaIQobChMIm4qR3rK37gIVCvSzCh0YrQA4EAQYASABEgJbePD_BwE
https://www.amazon.com.br/Protetor-Eletr%C3%B4nico-Intelbras-1005-Branco/dp/B07NKWG1G4/ref=asc_df_B07NKWG1G4/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787180828&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9376788860792320720&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-909555621058&psc=1
https://www.amazon.com.br/Protetor-Eletr%C3%B4nico-Intelbras-1005-Branco/dp/B07NKWG1G4/ref=asc_df_B07NKWG1G4/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787180828&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9376788860792320720&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-909555621058&psc=1
https://www.amazon.com.br/Protetor-Eletr%C3%B4nico-Intelbras-1005-Branco/dp/B07NKWG1G4/ref=asc_df_B07NKWG1G4/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787180828&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9376788860792320720&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-909555621058&psc=1
https://www.amazon.com.br/Protetor-Eletr%C3%B4nico-Intelbras-1005-Branco/dp/B07NKWG1G4/ref=asc_df_B07NKWG1G4/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787180828&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9376788860792320720&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-909555621058&psc=1
https://www.amazon.com.br/Protetor-Eletr%C3%B4nico-Intelbras-1005-Branco/dp/B07NKWG1G4/ref=asc_df_B07NKWG1G4/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787180828&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9376788860792320720&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-909555621058&psc=1
https://www.amazon.com.br/Protetor-Eletr%C3%B4nico-Intelbras-1005-Branco/dp/B07NKWG1G4/ref=asc_df_B07NKWG1G4/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787180828&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9376788860792320720&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-909555621058&psc=1
https://www.amazon.com.br/Protetor-Eletr%C3%B4nico-Intelbras-1005-Branco/dp/B07NKWG1G4/ref=asc_df_B07NKWG1G4/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787180828&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9376788860792320720&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20100&hvtargid=pla-909555621058&psc=1
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Cabo LAN Furukawa 
CAT 5E CMX Azul 
305m 23200099 

https://www.kabum.com.br/pro
duto/84608/cabo-lan-
furukawa-cat-5e-cmx-azul-
soho-plus-305m-
23200099?gclid=EAIaIQobCh
MIpYjFuaG37gIVyvezCh06NA
KFEAQYCCABEgJuQPD_Bw
E 

559,90 02 

12 

Mini Adaptador Nano 
Wireless N USB 150 
Mbps - TL-WN725N 

https://www.kabum.com.br/cgi-
local/site/produtos/descricao_
ofertas.cgi?codigo=45483&gcli
d=EAIaIQobChMI67PXrZ-
37gIVFpezCh0UogxREAQYAi
ABEgIr1PD_BwE  

44,90 68 

13 

Conector Macho Rj-45 
Cat-6 Com Guia - 
Pacote Com 100 Unid 

https://www.americanas.com.b
r/produto/1420107998?opn=Y
SMESP&sellerid=1909499000
0100&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&
WT.srch=1&acc=e789ea5609
4489dffd798f86ff51c7a9&i=5df
99b9449f937f625c99aa5&o=5
dfcc93ef8e95eac3dc0a115&g
clid=EAIaIQobChMIiOm586O3
7gIVwQaRCh02OAJNEAQYAi
ABEgJJyfD_BwE 

69,00 05 

14 

Testador de Cabos de 
Rede e Alicate de 
Crimpar HK-305 - 
HIKARI-21B024 

https://www.lojadomecanico.c
om.br/produto/116930/2/468/T
estador-de-Cabos-de-Rede-e-
Alicate-de-Crimpar-HK-
305/153/?utm_source=google
shopping&utm_campaign=xml
shopping&utm_medium=cpc&
utm_content=116930&gclid=E
AIaIQobChMI-
96ezLS37gIVjwuRCh1NqAGH
EAQYBSABEgLkOfD_BwE  

198,87 01 

15 

Pen Drive USB 3.0 
32GB - DT100G3/32GB 

https://www.kabum.com.br/pro
duto/43214/pen-drive-
kingston-datatraveler-usb-3-0-
32gb-dt100g3-
32gb?gclid=EAIaIQobChMIrN
7hv6S37gIVyvezCh06NAKFE
AQYAiABEgLED_D_BwE 

20 32,90 

16 
Tablet Samsung Galaxy 
A T295 32GB 4G Tela 
8" Android 9.0, Quad-
Core 2GHz, 2GB RAM, 
Câmera 8MP AF + 2MP  

https://www.americanas.com.b
r/produto/160543071?opn=YS
MESP&sellerid=02&epar=bp_
pl_00_go_tablet_todas_geral_
gmv&WT.srch=1&acc=e789ea
56094489dffd798f86ff51c7a9&

919,77 55 

https://www.kabum.com.br/produto/84608/cabo-lan-furukawa-cat-5e-cmx-azul-soho-plus-305m-23200099?gclid=EAIaIQobChMIpYjFuaG37gIVyvezCh06NAKFEAQYCCABEgJuQPD_BwE
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https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=45483&gclid=EAIaIQobChMI67PXrZ-37gIVFpezCh0UogxREAQYAiABEgIr1PD_BwE
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https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=45483&gclid=EAIaIQobChMI67PXrZ-37gIVFpezCh0UogxREAQYAiABEgIr1PD_BwE
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=45483&gclid=EAIaIQobChMI67PXrZ-37gIVFpezCh0UogxREAQYAiABEgIr1PD_BwE
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=45483&gclid=EAIaIQobChMI67PXrZ-37gIVFpezCh0UogxREAQYAiABEgIr1PD_BwE
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=45483&gclid=EAIaIQobChMI67PXrZ-37gIVFpezCh0UogxREAQYAiABEgIr1PD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/1420107998?opn=YSMESP&sellerid=19094990000100&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5df99b9449f937f625c99aa5&o=5dfcc93ef8e95eac3dc0a115&gclid=EAIaIQobChMIiOm586O37gIVwQaRCh02OAJNEAQYAiABEgJJyfD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/1420107998?opn=YSMESP&sellerid=19094990000100&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5df99b9449f937f625c99aa5&o=5dfcc93ef8e95eac3dc0a115&gclid=EAIaIQobChMIiOm586O37gIVwQaRCh02OAJNEAQYAiABEgJJyfD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/1420107998?opn=YSMESP&sellerid=19094990000100&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5df99b9449f937f625c99aa5&o=5dfcc93ef8e95eac3dc0a115&gclid=EAIaIQobChMIiOm586O37gIVwQaRCh02OAJNEAQYAiABEgJJyfD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/1420107998?opn=YSMESP&sellerid=19094990000100&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5df99b9449f937f625c99aa5&o=5dfcc93ef8e95eac3dc0a115&gclid=EAIaIQobChMIiOm586O37gIVwQaRCh02OAJNEAQYAiABEgJJyfD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/1420107998?opn=YSMESP&sellerid=19094990000100&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5df99b9449f937f625c99aa5&o=5dfcc93ef8e95eac3dc0a115&gclid=EAIaIQobChMIiOm586O37gIVwQaRCh02OAJNEAQYAiABEgJJyfD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/1420107998?opn=YSMESP&sellerid=19094990000100&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5df99b9449f937f625c99aa5&o=5dfcc93ef8e95eac3dc0a115&gclid=EAIaIQobChMIiOm586O37gIVwQaRCh02OAJNEAQYAiABEgJJyfD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/1420107998?opn=YSMESP&sellerid=19094990000100&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5df99b9449f937f625c99aa5&o=5dfcc93ef8e95eac3dc0a115&gclid=EAIaIQobChMIiOm586O37gIVwQaRCh02OAJNEAQYAiABEgJJyfD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/1420107998?opn=YSMESP&sellerid=19094990000100&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5df99b9449f937f625c99aa5&o=5dfcc93ef8e95eac3dc0a115&gclid=EAIaIQobChMIiOm586O37gIVwQaRCh02OAJNEAQYAiABEgJJyfD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/1420107998?opn=YSMESP&sellerid=19094990000100&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5df99b9449f937f625c99aa5&o=5dfcc93ef8e95eac3dc0a115&gclid=EAIaIQobChMIiOm586O37gIVwQaRCh02OAJNEAQYAiABEgJJyfD_BwE
https://www.americanas.com.br/produto/1420107998?opn=YSMESP&sellerid=19094990000100&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5df99b9449f937f625c99aa5&o=5dfcc93ef8e95eac3dc0a115&gclid=EAIaIQobChMIiOm586O37gIVwQaRCh02OAJNEAQYAiABEgJJyfD_BwE
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https://www.lojadomecanico.com.br/produto/116930/2/468/Testador-de-Cabos-de-Rede-e-Alicate-de-Crimpar-HK-305/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=116930&gclid=EAIaIQobChMI-96ezLS37gIVjwuRCh1NqAGHEAQYBSABEgLkOfD_BwE
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https://www.americanas.com.br/produto/160543071?opn=YSMESP&sellerid=02&epar=bp_pl_00_go_tablet_todas_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5612cbe46ed24cafb5cae011&o=5dbb9c1b6c28a3cb50331ce7&gclid=EAIaIQobChMIofj4iqW37gIVDeWzCh3tdA5PEAQYASABEgI5svD_BwE
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Capa Case Tablet 
Samsung Galaxy Tab A 
8 P290 P295 T290 T295 
Pasta Magnética 

https://www.magazineluiza.co
m.br/capa-case-tablet-
samsung-galaxy-tab-a-8-p290-
p295-t290-t295-pasta-
magnetica-preta-
lucky/p/dkahbh97dg/tb/ckrt/?&
seller_id=vitrinedosimportados 

32,29 55 

18 

Película Tablet 
Samsung Galaxy Tab A 
8 P290 P295 T290 T295 
Vidro Temperado 

https://www.americanas.com.b
r/produto/1618075080?opn=Y
SMESP&sellerid=1314694500
0168&epar=bp_pl_00_go_inf_
notebooks_todas_geral_gmv&
WT.srch=1&acc=e789ea5609
4489dffd798f86ff51c7a9&i=57
e359d7eec3dfb1f8bc22be&o=
5e837f26f8e95eac3dcffa13&g
clid=EAIaIQobChMIpKOZyLW
37gIVhIiRCh2fdQ1YEAQYAS
ABEgLw__D_BwE 

26,11 55 

19 

Caneta Esferográfica 
Pentel R.S.V.P Stylus 
1.0 Mm Preta Com 
Ponta Touch, Pentel 
para tablet 

https://www.amazon.com.br/C
aneta-Esferogr%C3%A1fica-
Stylus-Pentel-
Preta/dp/B0778VM8FP/ref=pd
_sbs_3?pd_rd_w=VxYPc&pf_r
d_p=4a2fe4b9-3c79-42b8-
8c46-
97ebe38d6c25&pf_rd_r=33PB
WJDQ1Q2JC6HBJ82Q&pd_rd
_r=b1049736-4809-4b7e-
85a4-
803420de08e0&pd_rd_wg=Gx
hpT&pd_rd_i=B0778VM8FP&
psc=1 

18,30 55 

20 

Webcam com Microfone 
Full Hd 1080p  

https://www.americanas.com.b
r/produto/2750210226?opn=Y
SMESP&opn=YSMESP&seller
id=23778762000119&sellerid=
23778762000119&epar=bp_pl
_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&
WT.srch=1&WT.srch=1&acc=
e789ea56094489dffd798f86ff5
1c7a9&i=57b3825feec3dfb1f8
a36f02&o=5ffbb327f8e95eac3
d10d156&gclid=EAIaIQobChM

98,00 15 
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VALOR TOTAL 
250.425,22 

 

5.1. O valor total dos itens para futura contratação estimado é R$ 250.425,22. 

 

06. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 
 

6.1. O custo estimado da contratação e os respectivos valores foram apurados mediante pesquisa de 
preços praticados no mercado. 

 
Concluímos que o valor de referência em questão está de acordo com os preços praticados no 
mercado. 
 

 
 

7.1 As despesas correrão por conta de recursos oriundos, conforme segue: 

 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

PROJETO OU 
ATIVIDADE 

ELEMENTO 
DE DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

10.301.0006.1009/10.3
01.0006.2030/10.301.0
006.2031/10.301.0006.
2032/10.305.0007.203
5/10.301.0006.2036/10
.302.0006.2037/10.301
.0006.2038/10.302.000

6.2080 

33.90.30 
44.90.52 

001/213/214/215/220 

 
7.2. DAS MEDIDAS DOS PRODUTOS: 

 
7.2.1. Não serão aceitas variações nas medidas, e pesos dos produtos. 

 
7.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS: 

 
7.3.1. Os produtos devem ser: 
a) de alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias; 

07. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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b) de excelência resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário; 
c) entregues obedecendo rigorosamente as cláusulas do Edital e seus anexos. 
d) entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, 
identificados, e em perfeitas condições de armazenagem. 

 
7.3.2. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a 
legislação vigente aplicada, serão rejeitados pela Secretaria da Saúde. 

 
7.4. DA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS: 

6.4.1. Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo: 

a) nome e website do fabricante; 
b) data do término da garantia; 
c) dados para acionamento da garantia. 

 
7.5. DA GARANTIA DOS PRODUTOS: 

7.5.1. Os produtos devem ter a garantia/validade mínima de 12 (doze) meses contados do 
atesto da nota fiscal; 

 
7.5.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida no Edital 
e seus anexos, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar 
os prejuízos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes destes eventos 
(garantia/validade). 

 
7.5.3. Durante o período de garantia dos produtos, a CONTRATADA deverá arcar com os custos 

concernentes a consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, 
avarias, embalagem ou armazenamento e outros, os quais devem ser realizados no prazo máximo 
de até 02 (dois) dias úteis contados da notificação da CONTRATANTE. 

 
 

8.1 A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da 
Nota de Empenho, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e 
este ser aceito pela CONTRATANTE; 

 
8.2 Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de 
Empenho, sem justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu do direito de fornecer 
os produtos adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no Edital. 

 

 

09.1. O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no Almoxarifado da Secretaria Requisitante, em dia 

08. DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

09. DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
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e horário comercial, a qual deve ser realizada na conformidade da Autorização de Fornecimento e 
Nota de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, 
do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial. 

 
 

10.1. Relativo às condições de fornecimento, a CONTRATADA deverá: 

 

a) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Edital, de seus anexos; 
b) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Contrato, se houver; 
c) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao objeto; 
d) Cumprir com a legislação aplicável. 

 
 

11.1  Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que 
poderá ser acompanhada da Autorização de Fornecimento ou de outro documento 
emitido pela Prefeitura Municipal de Amarante; 

 
11.2  O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda: 

 

11.2.1 PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal(NF) / Fatura encontra 
lavrada sem incorreções. 

a) A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, podendo ser prorrogado por 
uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos 
fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e com seus anexos. 

 
11.3.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente 

aceitação. 
 

11.4 Após o recebimento provisório o responsável pelo recebimento atestará a Nota Fiscal se 
constatado que os produtos atendem ao edital; 

 
11.5 Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a 
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis contados da notificação; 

 
11.5.1 Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos 

10. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
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vícios que deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, 
ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a 
CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo descumprimento das 
condições editalícias; 
11.5.2 Atestada a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá protocolá-la 
perante a CONTRATANTE; 

 
11.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 
11.7 A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete 
para a Prefeitura Municipal de Amarante. 

 
11.8 A CONTRATANTE recusará os produtos nas seguintes hipóteses QUANDO: 

 

11.8.1 Houver qualquer situação em desacordo entre os produtos 
fornecidos e o Edital do Pregão e de seus Anexos ou a Nota de Empenho; 

 
11.8.2 A Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e 
quantidades em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na 
proposta adjudicada; 

 
11.8.3 Os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento 
ou serem impróprios para o uso, ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 
 

12.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

 

12.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

12.1.2 Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste Edital.Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a 
CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital; 

 
12.1.3 Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o 
aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos; 

 
12.1.4 Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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12.1.5 Efetuar o pagamento da(s) CONTRATADA(s) no prazo determinado no Edital e em 
seus anexos, inclusive, no contrato. 

 
 

13.1 São obrigações da CONTRATADA: 

 

13.1.1 Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta 
aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, ordens de fornecimento, isentos de 
defeitos de fabricação; 

 
13.1.2 Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na 
conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado no Contrato, 
acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos 
produtos; 

 
13.1.3 Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte 
especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por 
todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o 
frete; 

 
13.1.4 Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento 
ao consumidor; 

 
13.1.5 Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que 
se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, 
defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), 
providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, 
improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; 

 
13.1.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 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; 

 
13.1.7 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato; 

 
13.1.8 Comunicar a SECRETARIA REQUISITANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 
cumprimento; 

 

13.1.9 Manter a garantia e qualidade dos produtos dos produtos de acordo com as 
especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato; 

 
13.1.10 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão; 

 
13.1.11 Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos 
tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo 
necessários ao cumprimento do objeto. 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 
TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº **/20__ 

– Processo nº **/20__, instaurada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que a empresa:  

 

1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei 

Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que 

regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;  

 

2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;  

 

3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

 

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.  

 

5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.  

 

__________, ... de ...................... de 20__. 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no 

Edital Pregão Eletrônico nº **/20__ – Processo nº **/20__ e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como 

temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de 

documentação para fim de habilitação. 

 

Data: 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO  

 

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº **/20__ – PROCESSO Nº **/20__ 

Fornecedor: 

CNPJ:                                                                      Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                Bairro: 

CEP:                                 Cidade:                            Estado: 

Telefone:                                                                 E-mail: 

Banco:                               Agência:                         Conta Corrente:  

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias. 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: 

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital: 

 

 

Lote/i

item 

Qtde. Unid. Especificações Marca/ 

Modelo 

Preço Unitário 

R$ 

Preço Total 

R$ 

01       

 

Valor Total e final por extenso do Item: R$(...................................................................... ..) 

 

 

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 
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(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos 

da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os 

documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital. 

 

IMPORTANTE:  

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe 

convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.  

2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.  

 

⮚ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 

transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

XXXXX  ..... de ......... de 20__. 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E OUTRAS 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

  Ao (a) Pregoeiro do Município xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Processo nº **/2020 instaurado pela 

Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que:  

 

● Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam 

necessárias; 

● Conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração e que nos comprometemos 
a executar o objeto da licitação dentro do município de Amarante-PI, sem custos adicionais e 
independentes de quantidade; 

● Garantimos o fornecimento dos materiais no prazo e nas condições estabelecidas no presente 
Edital. 

● Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

● Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em 

função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; 

● Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Processo nº 

***/20__, realizado pela Prefeitura de xxxxxxxxxxxxx – PI. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

__________, em __ de ______ de 20__. 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP). 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

(  ) MICROEMPRESA  

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

___________________________________________________________________, inscrita no (Razão 

Social da Empresa) CNPJ nº _____________________, Endereço: 

_________________________________  

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº 

_______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu 

art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, 

ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais 

defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 

declarada vencedora do certame. 

 

Sou optante do Sistema Simples Nacional?  

(  ) SIM  (  )NÃO  

 

__________________________________________  

Local/ Data  

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
Praça Quincas Castro, 15 – Centro  
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20  

___________________________________________________________________ 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

(nome empresarial da licitante)______________________, inscrita no CNPJ nº:_____________________, 

com sede na ___________________________ (endereço completo )__________________________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) __________________________________, infra-

assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF/MF nº 

__________________________, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu 

quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxx que 

impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº **/20__  

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx, ............ de ............................... de ............  

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VIII – Ficha técnica descritiva do objeto 
 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Lote/Item DESCRIÇÃO QUANT 
MARCA e 
MODELO 

VAL 
UNIT. 

VAL. 
TOTAL 

      

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço para o lote único (em R$):  

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006.  
(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(ME/EPP). 

Data: 

   
 
Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  
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ANEXO IX PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xx/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° xxx/2020 MINUTA DE CONTRATO N°  /2020 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE  MATERIAIS, INSUMOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A 
SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 
MENCIONADO NO ANEXO I, DISCRIMINADOS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, PELO REGIME DE 
EMPREITADA POR MENOR PREÇO UNITARIO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
AMARANTE E ......................... 

 
Aos  ... dias do mês de do ano de 2020, de um lado o MUNICÍPIO DE AMARANTE, pessoa jurídica de 
direito público interno, , CNPJ Nº , com endereço na Rua ......................., nº  ..........., bairro  .......................,  
AMARANTE  -  Piauí, representada pelo(a) Exmo(ª) Sr.(ª) Prefeito Municipal ................., ............, ......., RG 
nº , CPF nº ..............................., residente e domiciliada na Rua 
............................, nº, bairro ......................, AMARANTE – PI doravante denominado CONTRATANTE, e 
de outro lado a  Empresa.................,  CNPJ  Nº................,  com  sede  à Rua.............Nº..........,bairro.
 , representada por........................, brasileiro,.............., portador do RG 
Nº................., CPF Nº..............., residente e domiciliado à....................., doravante denominada 
CONTRATADA, firmam o presente contrato para contratação de empresa especializada no fornecimento 
de materiais, insumos e suprimentos de informática para a Secretaria de Saúde, discriminados no Termo 
de Referência. Na forma disposta na Cláusula Primeira deste Contrato, fundamentado no art. 23, Inciso I, 
alínea “a” e demais disposições contidas na Lei 8.666/93, 10.520/02, com as modificações posteriores e 
de acordo com as cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
materiais, insumos e suprimentos de informática para a Secretaria de Saúde. 
Parágrafo único – Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de Pregão 
Eletrônico n.º _ /2020, juntamente com seus anexos e de acordo com a Lei n.º 10.520, de 17 de julho 
de 2002, com o Decreto Municipal n.º /20xx, e subsidiariamente a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta e em regime de empreitada por preço unitário, 
recaindo sobre a contratada a responsabilidade pelo objeto entregue/executado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
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O valor global para a aquisição/execução do objeto é de R$ ( ), (em moeda corrente nacional), daqui 
por diante denominado VALOR CONTRATUAL. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal 
pelo contratado, devidamente atestada. 
Parágrafo único – A fatura, depois de protocolada, será conferida e certificada pelo Contratante. No 
caso de se verificarem divergências em relação à regularidade do documento será cancelado o 
protocolo e devolvido imediatamente à Contratada. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas provenientes deste processo correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação (ões) 
orçamentária (s): 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SECRETARIA DE SAÚDE: 
PROGRAMA: 
PROJETO ATIVIDADE: 
ELEMENTO DE DESPESA: 
FONTE DE RECURSO: 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

O preço estabelecido no presente contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 
anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a 
partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice IGPM ou outro que vier 
a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

O prazo de vigência deste contrato  será de  (_) meses, sendo contado a partir da data de sua 
assinatura. 
Parágrafo Primeiro – O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 
n.º 8.666/93. 
Parágrafo Segundo – A execução do objeto contratual deverá seguir estritamente o disposto no edital de 
licitação e neste contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO DIREITO E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e 
da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.  
Parágrafo Primeiro – Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
I - Efetuar o pagamento ajustado; 

II - Dar à CONTRATADA as condições necessárias a garantir execução do contrato.  
Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATADA, além das já especificadas no edital 
e contrato: 
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I - Entregar e/ou executar o objeto na forma ora ajustada, bem como cumprir todas as 
obrigações contratuais, inclusive as acessórias; 
II - Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 
responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato; 
III - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

IV - Apresentar, sempre que solicitado durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, 
em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e alterações no ato 
constitutivo. 
Parágrafo Terceiro – O (s) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
Contrato e pelo atesto da (s) Nota (s) Fiscal (is) será (ão)  . 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 
O atraso injustificado na entrega/execução do objeto contratado implica em multa de 0,3% (zero vírgula 
três por cento) do valor contratual por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total 
da contratação. 
Parágrafo Primeiro – A inexecução parcial de qualquer das obrigações, inclusive das acessórias, 
referentes a este contrato, implica no pagamento de multa no valor de até 5% (cinco por cento), 
calculada sobre o valor total da contratação. 
Parágrafo Segundo – A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o contrato, 
inclusive das obrigações acessórias, implica no pagamento de multa no valor de até 20% (vinte por 
cento), calculada sobre o valor total da contratação. 
Parágrafo Terceiro – Quando ocorrer atraso no pagamento de conta decorrente da contratação será 
aplicado o índice oficial (INPC/IBGE) para atualização monetária, nos termos do Art. 40, inciso XIV, 
alínea “c”, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e 
seguintes da Lei n.º 8.666 de 1993. 
Parágrafo único – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa, prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do 
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
I - “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato; 
II - “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de execução de contrato; 
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III - “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não competitivos; 
IV - “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato; 
V - “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
Parágrafo Primeiro – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sançãosobre uma empresa 
ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a 
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento 
da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 
organismo. 
Parágrafo Segundo – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e 
autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente instrumento contratual reger-se-á pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e pelos preceitos de direito público, aplicando- lhe 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. Aplica-
se também a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e alterações trazidas pela Lei Complementar 147/2014, e, subsidiariamente, os termos deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE será feita através 
de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666 de 1993 e dos Princípios Gerais do Direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Amarante - PI para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 
contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, por si e seus 
sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
Praça Quincas Castro, 15 – Centro  
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20  

___________________________________________________________________ 

 
AMARANTE, .........de de 20XX. 

 

 
CONTRATANTE 

 

 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1ª   
2ª  



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
Praça Quincas Castro, 15 – Centro  
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20  

___________________________________________________________________ 

ANEXO X –  DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 

 

(nome da empresa)  , inscrita no CNPJ sob o n°  , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr (a)   , portador (a) da Carteira de  identidade n°  e do 
CPF n°  , DECLARA que: 
1) Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do 
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político 
do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 

XXXXXXXXXX,             de                 de 2020. 
 
 
 
 
 

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente 

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos 


