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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2014 –  

ARP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS, mediante a pregoeira, designados por decreto, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que em atendimento ao presente edital, realizará 
às 09:00 HS do dia 28 de Novembro de 2014, sendo que o credenciamento inicia-se 10 (dez) 
minutos antes do horário marcado para abertura da sessão, em sua sala de reuniões, situada 
na praça da Bandeira n. 01, Centro – Goiás-GO, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regida pela Lei 10.520/2002, e 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93,  DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, Lei 
Complementar 123/2006. e suas alterações. 
 
Os envelopes de proposta de preços e habilitação do objeto especificado neste edital serão 
recebidos e abertos no dia, hora e local acima designado. 
 
I. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
1.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade 
compatível com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste edital e seus 
anexos.  
 
1.2. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das 
seguintes situações:   
a) que tenha sido declarada inidônea e/ou suspensa temporariamente por qualquer órgão público 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;  
b) que esteja sob regime de recuperação judicial ou falência;  
c) qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no 
país;   
d) empresa que tenha como sócio, gerente ou diretor, Membro ou Servidor ocupante de cargo 
pública na Prefeitura Municipal de Goiás e/ou seu cônjuge.  
 
1.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente. Caso 
inexistam, tal fato deverá ser declarado de acordo com Anexo II, sob pena de responsabilidades 
administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.  
 
1.4. Não serão admitidas nesta licitação empresas que operem sob regime de consórcio, 
qualquer que seja sua forma de constituição, nem a sub-contratação total ou parcial do 
fornecimento do objeto deste Pregão.  
 
1.5. Poderão participar as interessadas que estiverem cadastradas no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sendo que sua regularidade será 
confirmada por meio de consulta “ON-LINE”, na data de realização da Sessão Pública.  
 
1.6. As empresas interessadas em participar da presente licitação que não se encontram 
cadastradas no SICAF, deverão apresentar os documentos relacionados no item 7.2 do edital, 
observando-se os respectivos prazos de validade.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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II. DO OBJETO 
 
2.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS, MOBILIÁRIOS, E MATERIAIS PERMANTE, conforme especificações e 
quantidades determinadas no Anexo I deste edital (Termo de Referência). 
 
III. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
 
3.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto a pregoeira por um único 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente.  
 
3.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida, acompanhado do estatuto ou contrato social, para fins de 
comprovação de poderes para subscrevê-lo, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em 
sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 
cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos, e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, dispensada, neste caso, 
a apresentação de procuração. 
 
3.3. Apresentar, juntamente com os documentos acima detalhados, declaração dando ciência de 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante do Anexo IV 
deste edital.  
 
3.4. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição, Certidão 
Simplificada emitida pela Junta Comercial,  para aplicação da Lei Complementar 123/2006, 
nas fases de habilitação e julgamento das propostas.  
 
3.5. Todos os documentos exigidos neste Capítulo devem ser entregues a pregoeira em original, 
ou cópia devidamente autenticada em Cartório.  
 
3.6. Nenhuma pessoa, física ou jurídica, mesmo que credenciada por processo legal, poderá 
representar mais de uma empresa na presente licitação.  
 
IV. DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E 
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e 
documentação para habilitação será pública, dirigida por um pregoeira designado para tal, e 
realizada de acordo com o que rezam a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, e em conformidade com este edital e seus anexos, no local, data e horário já 
determinados.  
 
4.2. Na data, local e hora aprazados, constantes do preâmbulo do presente edital, antes do início 
da sessão, o interessado ou seu representante legal deve credenciar-se junto a pregoeira na 
forma do Capítulo III.  
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4.3. Aberta a sessão, os proponentes credenciados apresentarão, em envelopes separados e 
fechados, a proposta de preços (ENVELOPE Nº 1) e a documentação de habilitação 
(ENVELOPE Nº 2), momento em que dar-se-á início à fase de classificação com a abertura do 
ENVELOPE nº 1.  
 
4.4. Declarada a abertura da sessão pela pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes dos proponentes credenciados na 
forma do Capítulo anterior.  
 
4.5. No ato de encerramento da sessão serão devolvidos os envelopes de habilitação fechados, 
dos licitantes participantes e não vencedores do certame, desde que não tenham sido interpostos 
recursos ou após manifestação expressa do desejo de não recorrer ou ainda após o julgamento 
dos mesmos.  
 
V. DAS PROPOSTAS (Envelope 1) 
 
5.1. Os licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo na parte frontal, os seguintes 
dizeres: 
 

 Deverá se preenchida a planilha magnética, anexada junto ao arquivo do presente 
edital. 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS 

PREGÃO Nº 031/2014 - ENVELOPE "1" - 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.2. A proposta deverá obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos:  
a) ser datilografada, digitada ou impressa através de edição eletrônica de textos, em uma via, em 
papel timbrado da empresa licitante, contendo a razão social, o CNPJ, os números dos telefones, 
do fax, sítio na Internet, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, sem alternativas, 
rasuras, emendas ou entrelinhas;   
b) o valor unitário de cada item e total da proposta, detalhado na forma do Anexo V deste 
Edital (Modelo de Proposta de Preços), considerando todos os custos e despesas diretas e 
indiretas para o fiel atendimento do objeto deste certame;   
c) uma única cotação para cada item;  
d) valor total, expresso em dois algarismos após a vírgula e por extenso;   
e) conter preços de cada item, expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, neles 
incluídas todas as despesas de impostos, transporte, mão-de-obra e demais itens indispensáveis 
ao perfeito cumprimento do objeto deste Pregão. Em caso de discordância entre os preços 
unitários e totais,  prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre os valores numéricos 
e por extenso, prevalecerão os últimos;  
f) conter prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de abertura das propostas;  
g) conter prazo de execução dos serviços objeto da presente licitação, conforme solicitado no 

edital;   
h) conter prazo de garantia dos produtos, o qual não poderá ser inferior a 01 (um) ano a contar 
do recebimento definitivo do objeto desta licitação. 
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OBS.: Solicita-se que seja anexada a proposta de preços a planilha de dados na forma do 
anexo VI, devidamente preenchida, com os dados gerais para efeito de emissão de Nota de 
Empenho, posterior pagamento, e demais atos necessários, sendo a não apresentação da 
referida planilha não desclassificará a licitante.  
 
 
5.3. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições 
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas 
cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso 
de erro para mais e consequente desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de 
erro para menos, eximir-se da prestação do serviço objeto da presente licitação.  
 
5.4. Caso os prazos de validade da proposta, de execução dos serviços, e de garantia não 
estejam expressamente indicados na proposta, fica estabelecido que estes prazos serão os 
estipulados no edital, no item 5.2, alíneas “f”, “g” e “h” respectivamente.  
 
VI. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:  
a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital;   
b) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado;  
c) apresentarem preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero;  
d) apresentarem proposta alternativa.  
 
6.2. Serão proclamados, pelo(a) pregoeira(a), os proponentes que apresentarem as propostas de 
menor preço total, para a prestação dos serviços objeto deste edital, e em seguida, as propostas 
com preços até 10% superiores àquela, ou as propostas das 3 (três) melhores ofertas.  
 
6.3. Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será dada oportunidade para nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.  
 
6.4. O(a) pregoeira(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 
a apresentarem lances verbais, inferiores ao valor total da proposta de menor preço, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.  
 
6.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeira(a), implicará 
na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.  
 
6.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, ou, caso contrário, será verificada 
a conformidade da proposta do licitante que apresentou o menor lance e o valor estimado para a 
contratação.  
 
6.7. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas definidas no 
objeto deste edital e seus anexos, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.  
 
6.8. Em seguida o(a) pregoeira(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 
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objeto definido neste edital e seus anexos e valor, decidindo motivadamente a respeito.  
 
6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento, pelo proponente que a tiver 
formulado, das condições habilitatórias:   
a) com base no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e documentação 
complementar exigida no edital; ou   
b) no caso dos não cadastrados, na documentação exigida no edital.  
 
6.10. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo a adjudicação do objeto definido neste edital e seus anexos, efetuada pelo 
MENOR PREÇO POR ITEM  
 
6.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato 
convocatório, o(a) pregoeira(a) examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital e seus anexos, pelo MENOR PREÇO POR 
ITEM.  
 
6.12. Caso não se realizem lances verbais, ou nas situações previstas nos subitens 6.8 e 6.11, 
o(a) pregoeira(a) poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 
melhor.  
 
6.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) pregoeira(a), sua equipe de apoio e pelos 
proponentes presentes.  
 
6.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.  
 
6.15. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta.  
 
6.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus 
anexos.  
 
6.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o que somente poderá ocorrer no caso 
das propostas escritas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, para decidir quem 
iniciará a etapa de lances verbais. Entretanto, não havendo interesse de nenhum dos licitantes 
em oferecer lances verbais, permanecendo o empate, será realizado novo sorteio para desfazer 
o empate.  
 
6.18. O(a) pregoeira(a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele(a) estipulado, contado do recebimento da convocação.  
 
6.19. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo tenha 
sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será 
desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.  
 
6.20. Concluída a fase de julgamento com a adjudicação do objeto do presente certame, o 
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licitante vencedor deverá, no prazo de 02 (dois) dias, apresentar nova Proposta, nos moldes 
do Anexo V deste edital, ajustada aos novos valores, respeitada a proporção inicial entre os 
preços unitários de cada item e o valor total da proposta.  
 
6.21. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no momento da emissão 
da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, e, observado o disposto 
nos subitens  
6.11 e 6.12.  
 
6.22. Se o licitante vencedor recusar-se, injustificadamente, a cumprir as obrigações contraídas, 
será aplicada a regra estabelecida no subitem anterior, quanto a convocação de outro licitante, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades do Capítulo XIV deste Edital.  
6.23.  
 
VII. DA HABILITAÇÃO (Envelope 2) 
 
7.1. Com vistas à habilitação na presente licitação as empresas deverão apresentar envelope 
fechado contendo na parte frontal os seguintes dizeres:  

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS 

PREGÃO Nº 031/2014 -  ENVELOPE "2" - 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
 
7.2. O envelope "2" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 
 
7.2.1. Habilitação Jurídica 
 
 
a) registro comercial, devidamente registrado na respectiva Junta Comercial, no caso de 
empresa individual;   
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na respectiva 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores;   
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício;   
d) 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.  

 
7.2.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas do item "7.2.1" não precisarão constar do 
"Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do Credenciamento 
deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam autenticados em Cartório. 
 
7.2.2. Regularidade Fiscal  
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ).  
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FAC – Ficha de Atualização 
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Cadastral) ou Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao domicílio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.  
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta perante a Secretaria 
da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005;   
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, 
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS;  
e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;   
f) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.   
g) comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos 
ao domicílio ou sede da proponente.   
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
conforme Lei n° 12.440/2011.  
 
7.2.3. Qualificação Técnica  
a) declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação, na forma do 
parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo II 
deste edital;   
b) declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, conforme 
modelo constante do anexo III deste edital.   
c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o 
fornecimento de objetos que tenham características semelhantes ao desta licitação.  
 
7.2.4. Qualificação Econômica - Financeira  
a) Certidão negativa de pedido de falência e/ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar do documento. 
 
7.3. Às empresas cadastradas no SICAF, fica facultada a apresentação do documento do SICAF, 
que for competente para substituir os documentos possíveis e válidos, referente aos itens 7.2.1 e 
7.2.2. Esse formulário somente será válido para esta licitação se as informações relativas aos 
respectivos documentos estiverem disponíveis e dentro do prazo de validade, responsabilizando-
se a própria licitante caso não inclua os documentos dentro do respectivo envelope, por sua 
inabilitação.  
 
7.4. A documentação deverá:  
a) estar em nome da licitante;   
b) estar no prazo de validade estabelecido neste edital, em caso de não estabelecido no edital 
estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos casos omissos, 
o(a) pregoeira(a) considerará como prazo de validade o de 90 (noventa) dias, contados da data 
de expedição do respectivo documento;   
c) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz.  
 
7.5. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
 
7.6. Os documentos passíveis de consulta via internet poderão ter sua validade verificada, no 
momento da fase de habilitação, ficando estabelecido que havendo discordância entre o 
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documento apresentado e a verificação na internet, prevalecerá a segunda, observado o 
disciplinamento constante do item 7.3.  
 
7.7. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada, 
todos deverão ser perfeitamente legíveis.  
 
VIII. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
8.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.  
 
8.2. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada em 24 
(vinte e quatro) horas, devendo ser entregue diretamente ao(a) pregoeira(a), no SETOR DE 
LICITAÇÕES DA PREFEITUA, anexando os seguintes documentos, sob pena de não 
acolhimento:   
a) cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física 
ou CNPJ; b) Procuração (quando for o caso);  
c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 
autenticada).  
 
8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
 
8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.  
 
8.5. Dos atos do(a) pregoeira(a) neste processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação 
da intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das 
suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três) 
dias.  
 
8.6. O recurso contra decisão do(a) pregoeira(a) não terá efeito suspensivo.  
 
8.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
8.8. Se não reconsiderar sua decisão o(a) pregoeira(a) submeterá o recurso, devidamente 
informado, à consideração da autoridade superior competente, que proferirá decisão definitiva 
antes da homologação do procedimento.  
 
8.9. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Serviço de Protocolo da 
PMSM, observado o disciplinamento do item 8.5.  
 
8.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sede desta PMSM, no 
Setor de Licitação.  
 
IX. DA ADJUDICAÇÃO 
 
9.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de MENOR PREÇO 
POR ITEM esta será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação. 
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9.1.2. A licitante vencedora terá um prazo de 05 (cinco) dias para assinar a ata de Registro de 
Preço. 
 
9.2. Se a proponente de MENOR PREÇO POR ITEM não atender às exigências de habilitação, 
será examinada a documentação das proponentes das ofertas subseqüentes, na ordem de 
classificação, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo 
a respectiva proponente declarada vencedora e a ela feita à adjudicação do objeto da licitação. 
 
 
 
X. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação, será feita pelo Ordenador 
de Despesa da PREFEITURA,  após recebimento do processo concluído pelo(a) Pregoeira(a) e 
sua equipe de apoio. 
 
 
XI. DA DESPESA 
 
11.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados a esta Prefeitura. 
 
 
XII. DO RECEBIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
12.1. O recebimento do objeto desta licitação será fiscalizado por servidor nomeado por meio de 
portaria editada pelo secretário da pasta requisitante, e dar-se-á mediante termo circunstanciado, 
na forma do § 1º e Inciso II, do Art. 73, da Lei de Licitações da seguinte forma: 
 
12.2 Os materiais e equipamentos deverão ser entregues, em parcela única, na Prefeitura 
Municipal de Goiás, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de 
Fornecimento expedida pela Prefeitura Municipal de Goiás. 
 
XIII. DO PAGAMENTO 
 
13.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após atestado os equipamentos, por meio 
de depósito na conta-corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação 
dos seguintes documentos:   
a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente atestada pela 
Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal do contrato;   
b) Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme 
Lei n° 12.440/2011.   
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; e   
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda 
Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;   
 
13.2. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à Empresa contratada 



 

Administração 2013/2016 

 

Prefeitura Municipal de Goiás 
Praça da Bandeira n°. 01 – Centro – CEP 76.600-000 – Fone: 62-3371-7720 / Goiás-Go 

 

para regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.  
 
13.3. A Prefeitura reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de 
que trata a Instrução Normativa SRF nº 539/2005.  
 
13.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura 
documento que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada 
pela IN/SRF nº 539/2005, situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 
123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.  
 
13.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.  
 
13.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade 

bancária.  
 
 
XIV. DAS PENALIDADES 
 
14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Goiás poderá, 
garantida a prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as seguintes sanções; 
 
a) advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais 
tenha concorrido;   
b) multa moratória – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1% sobre o valor total 
do contrato, pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal 
podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for 
o caso, cobrado judicialmente;   
c) multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar 
esse valor sobre o valor total do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que 
fizer jus o contratado, recolhido através de GRU, ou cobrado judicialmente;   
d) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;   
e) declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior.   
f) Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do contrato.  
 
14.2. A PREFEITURA aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº 
10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.  
 
14.3. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
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ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.  
 
14.4 É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista na 
alínea “e”, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, de acordo com 
os preceitos do artigo 109, da Lei 8.666/93 atualizada.  
 
14.5 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 14.1 alínea “e”, caberá pedido 
de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.  
 
14.6 Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão ou mantê-la, no prazo de 03 (três) dias úteis.  
 
XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. A participação nesta licitação implica na plena aceitação dos termos e condições deste 
edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.  
 
15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
total da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
 
15.3. À Prefeitura reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo 
em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação 
de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, não cabendo aos licitantes o direito a 
indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da mesma Lei.  
 
15.4. A proposta da Contratada, juntamente com a Nota de Empenho e as disposições deste 
edital, terão conjuntamente valor da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, gerando direitos e 
obrigações tanto para a Contratada quanto para a Contratante, conforme Art. 62 da Lei nº 
8.666/93.  
 
15.5. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão atendidos no 

horário de 11h30 as 17h30, no Setor de Licitações, situado na Praça da bandeira, n° 01 - Centro, 

ou através do telefone  (62) 3371-7720  

 

15.6. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo(a) pregoeira(a), de acordo com o que 

rezam a Lei 10.520/2002,  subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas alterações.  

 
15.7. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição 
legal, o Foro de GOIÁS.  
 
15.8. Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste edital no sítio oficial da Prefeitura na 
Internet: www.prefeituradegoias.go.gov.br   
 

http://www.prefeituradegoias.go.gov.br/
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15.9. O licitante ficará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação.  
 
15.10 O licitante fica obrigado a atender a todas as exigências do gestor do contrato referente ao 
cumprimento da legislação brasileira vigente.  
 
15.11 Integram este edital:  
Anexo I – Termo de Referência ;  
Anexo II - declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação;  
Anexo III – declaração do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93;  
Anexo IV – declaração de que cumpre os requisitos da habilitação;  
Anexo V – modelo de proposta de preços;  
Anexo VI - planilha de dados cadastrais; 
Anexo VII – Modelo de Ata de Registro de Preços.  
 

Goiás/GO, 17 de Novembro de 2014. 
 

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO 

Pregoeira 
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Pregão Presencial nº 031/2014 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – OBJETO  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS, MOBILIÁRIOS, E MATERIAIS PERMANTE. 
 
2 – JUSTIFICATIVA:  

Justifica tais aquisições vista estarem adequando às necessidades das 

Secretárias de Administração e Finanças, Meio Ambiente, Assistência   Social, Cultura, Turismo 

e departamentos do Município de Goiás/GO com equipamentos de informática sendo 

computadores completos, impressoras e nobreaks, mobiliários em geral, equipamentos 

eletrônicos,  necessários à atualização dos mesmos para ter melhores condições de realização 

dos serviços com maior agilidade e qualidade ao atendimento à população. Entendendo que a 

qualidade da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade do atendimento a 

população. 

 
3 – FORMA E LOCAL DA ENTREGA: 
  

Os  EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, 
MOBILIÁRIOS, E MATERIAIS PERMANTE, deverão ser entregue no Município de Goiás , no 
prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (Compras) expedida pela 
Prefeitura Municipal de Goiás/Departamento de Compras. 
 
 

3.1 – Os equipamentos, objeto deste certame, deverão ser entregues conforme 

sendo solicitados por cada Secretária, podendo ser parcelada de acordo com a necessidade da 

secretaria, junto ao departamento de compras do município, levando em conta as especificações 

da planilha (1-objeto), apresentada juntamente com as prescrições da proposta de preço, 

localizada em sala própria, junto ao Município de Goiás. Assim que houver o 

fornecimento/entrega do objeto será emitido pelo seu titular o recibo e atestado. Após o 

recebimento formal da ordem de compra o fornecedor terá 10 (dez) dias úteis para a entrega do 

material solicitado. 

3.2 – Fica também o contratado responsável pela entrega da mercadoria, que 

como já foi mencionado será atestado/conferido pelo responsável indicado por cada Secretária 

competente no ato da entrega/fornecimento. 

 

3.3 – O Município não aceitará mercadorias usadas, reutilizadas ou similares. 

3.4 - Quando da entrega dos equipamentos de informática forem detectado que 

os mesmos não apresentam as características e especificações exigidas do Edital, deverá ser 

substituído imediatamente por outro que esteja adequado às necessidades do município. 
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4 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
 
  
 

Apresentar no dia da abertura da licitação para todos  os itens,  catálogo, 
folder ou folheto, do equipamento proposto, onde conste de maneira clara a marca, o 
modelo e todas as características do equipamento. 

 
 

 ITEM 
DESCRIÇÃDO  QUANT. 

VALOR 
ESTIMADO 

1 

Gabinete ATX, vertical ou horizontal;  
Placa-mãe ATX dotada de processador Dual core de 3.0 GHz ou 
Superior;  
Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da 
unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na 
parte frontal do gabinete;  
Memória RAM DDR3 de 4Gb de no mínimo 1333MHz, ou 
superior;  
Com 1 conector mini-din para teclado “on board”;  
Com 1 conector mini-din para mouse “on board”;  
Controladora de vídeo integrada à placa mãe (on board); 
Placa de som integrada à placa mãe (on board);  
Disco rígido interno, padrão SERIAL ATA, com capacidade 
mínima de armazenamento de 500Gb;  
Unidade ótica interna DVDRW+CDRW SATA;  
Uma interface de rede Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX, ou 
superior;  
Seis interfaces USB (Universal Serial Bus) on -board, sendo pelo 
menos duas frontais;  
Quatro portas SATAII ou superior, que permita gerenciar as 
unidades de disco rígido;  
Dotado de fonte de alimentação ATX de no mínimo 300W, com 
chaveamento automático  - 110 VCA e 220 VCA - 60 Hz; 

 
SISTEMA OPERACIONAL:  Linux – Distribuição Ubuntu versão 

14 ou superior . 

74 R$ 1.000,00 

2 

Impressora laser monocromática Laser:Monocromática 2 luzes 
indicadoras com LED (Atenção, Pronta). Resolução de 

impressão Normal até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saída 
efetiva).Velocidade de impressão Monocromática até 19 ppm 

em Carta e até 18 ppm em A4 . 
Conectividade USB  2.0 de alta velocidade. 

50 R$ 599,00 
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3 

Monitor especiações mínimas:  19,5" Widescreen (painel LED); 
Tamanho da imagem visível (diagonal): 49,4 cm; Pixel pitch: 

0,262 mm; Brilho: 200 cd/m2; Relação de contraste (dinâmico): 
20.000.000:1; Tempo de resposta: 5 ms; Ângulo de visão 

horizontal: 90º; Ângulo de visão vertical: 50º; Frequência de 
varredura horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz; Frequência de 

varredura vertical: 55 ~ 75 Hz; Largura de banda: 85 MHz; 
Compatibilidade: Windows, MAC; Resolução máxima: 1600 x 

900 @ 60 Hz (HD); Resolução recomendada: 1600 x 900 @ 60 
Hz (HD); Suporte de cores: Maior que 16 Milhões; Conectores: 
Analógico (RGB); Entradas digitais: Não; DCB (Amplificação 

Dinâmica de Cores): Sim; DCR (Relação de Contraste 
Dinâmico): Sim; Compatível com Windows Vista e Windows 7: 

Sim; Consumo: Ligado < 16 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt; 
Fonte: Interna - 90~240V - 50/60 Hz; Plug & Play: DDC 2B/CI; 

Energy Star: Sim (EPA); Controles manuais: Painel frontal 
inferior : DCR (-), 4:3 / Wide (+), Auto / Sair, Menu, Liga /. Itens 

inclusos na embalagem: Cabo de força, cabo RGB, manual 
(CD), certificado de garantia, base e monitor. 

74 R$ 450,00 

4 
Nobreak 700 VA com 4 estágio de regulação, indicador 

luminoso de rede (normal, alta e baixa), entrada bivolt e saída 
115v, no mínimo 4 tomadas traseiras de saídas; 

77 R$ 399,00 

5 PENDRIVE com capacidade de mínima de 8 GB 13 R$ 25,00 

6 CAIXA DE SOM P/ PC, potência de 5W RMS, USB. 10 R$ 35,00 

7 
HD externo SATA, Capacidade: 1Tb, Taxa de Transferência: 

5Gb/s, USB 3.0. 
5 R$ 350,00 



 

Administração 2013/2016 

 

Prefeitura Municipal de Goiás 
Praça da Bandeira n°. 01 – Centro – CEP 76.600-000 – Fone: 62-3371-7720 / Goiás-Go 

 

8 

Multifuncional especificações mínimas: Tecnologia de 
Impressão: Laser,Visor LCD: Sim; Velocidade Máxima em Preto 

(ppm): 27 ppm (10 faces por minuto no modo duplex). 
Resolução (máxima) em dpi: 2400 x 600 dpi. Tempo de 

Impressão da Primeira Página: Menor que 8,5 segundos. 
Velocidade do Processador: ARM9 200MHZ. Memória Padrão: 

32 MB. Emulação: GDI, PCL6, BR-Script3. Duplex: Sim. 
Interfaces: USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet e Wireless 

802.11b/g. Ciclo Mensal: 10.000 páginas. Manuseio do Papel 
Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja padrão: 250 folhas/ 
Bandeja multiuso de Alimentação Manual: 01 folha; Capacidade 

de Saída do Papel: 100 folhas. Tamanhos do Papel: Carta, 
ofício, executivo, A4 e envelopes, Tamanhos personalizados 

pela abertura de alimentação manual: 76,2 a 216 mm (largura), 
116,8 a 356 mm (comprimento), Tipos de Papel: Papel comum, 

reciclado, bond, etiquetas e envelopes, Gramatura de Papel: 
Bandeja padrão: 60 a 105 g/m2 - Bandeja multiuso: 60 a 

163g/m2, ADF: Até 35 páginas. Cópia Velocidade da Cópia em 
Preto: 27 com; Ampliação / Redução: 400% - 25%; Tamanho do 

Vidro de Exposição: A4 / Carta; Copia sem uso do PC: Sim; 
Agrupamento de Cópias (2 em 1): Sim; Cópia de Identidade (ID 

Card): Sim; Digitalização Color e Mono: Sim; Capacidade 
Máxima do ADF: Até 35 páginas; Resolução Óptica do 

Scanner: 600 x 2400 dpi; Resolução Interpolada: 19200 x 
19200 dpi; Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Email 
Server e FTP. Fax Velocidade do Modem: 33,6K bps Super G3 
/ Aprox. 2,5 segundos / página, Fax Sem Uso do PC: Sim, PC 

Fax: Sim. Rede Interface de Rede Embutida: Ethernet, Wireless 
802.11b/g, Compatibilidade de Rede: TCP/IP (IPv4/iPv6), Apple 

Simple Network Configuration. 

7 R$ 1.300,00 
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9 

IMPRESSORA LASER COLORIDA ESPECIFICAÇÕES 
MINÍMAS: IMPRESSÃO VELOCIDADE (MONO) A4/CARTA: 

18/19 PPM; VELOCIDADE (COLOR) A4/CARTA: 4 PPM; 
RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI SAÍDA EFETIVA 

(600X600X2BIT); TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO 
(MONO): 14 SEGUNDOS (A PARTIR DO MODO PRONTO); 

TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (COLOR): 26 
SEGUNDOS (A PARTIR DO MODO PRONTO); DUPLEX: 

MANUAL; MANUSEIO DE PAPEL: CAPACIDADE DE 
ENTRADA: BANDEJA PARA 150 FOLHAS; CAPACIDADE DE 
SAIDA: 50 FOLHAS DE FACE PARA BAIXO; TAMANHO DE 

MÍDIA: 76 X 152.4 MM ~ 216 X 355.6 MM; TIPO DE MÍDIA: "A4 
/ A5 / A6 / CARTA / OFÍCIO / EXECUTIVO / FÓLIO / ISO B5 / 

JIS B5 / GLOSSYPHOTO 220 G/M2 / LABEL / CARTÃO 
POSTAL 4X6"; PROCESSADOR: 300 MHZ; MEMÓRIA / 

ARMAZENAGEM: 32 MB; SISTEMA OPERACIONAL 
COMPATÍVEL: WINDOWS 8 / 7 / VISTA XP / 2008R2 / 2008 / 

2003 / MAC OS X 10.4~10.8/ DIVERSOS SISTEMA 
OPERACIONAIS DE LINUX; INTERFACE / CONEXÃO: USB 

DE ALTA VELOCIDADE, CONEXÃO DE REDE, WIRELESS E 
NFC; NÍVEL DE RUÍDO: MENOS DO QUE 45 DBA 

(IMPRESSÃO COLORIDA) / MENOS DO QUE 48 DBA 
(IMPRESSÃO MONO); CICLO DE FUNCIONAMENTO 

MENSAL: ATÉ 20.000 PÁGINAS. 

3 R$ 1.120,00 

10 Mouse USB optico 2 botões com scroll, cor preta; 74 R$ 14,90 

11 

NOTEBOOK Especificações mínimas: 
Processador 4th Generation Intel® Core™ i5-4210U processor  
(3M Cache, velocidade mínima de ciclo 2.7 GHz); 

Memória 4GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (1x4Gb); 
Disco Rígido de 1TB, SATA (5400 RPM); 
Placa de vídeo Intel® HD Graphics Integrada; 
Leitor e Gravador de DVD/CD; 
Tela LED HD de 14.0 polegada (1366x768) ; 
Wireless Driver-N 1705 + Bluetooth 4.0 

Bateria de 4 células, 40WHr; 
Conexões externas: HDMI™ 1.4a, USB 3.0 (1), USB 2.0 (2), 
slot de segurança, cartão de mídia (SD, SDHC, SDXC); 
Teclado de tamanho normal, padrão ABNT2 

Touchpad multitoque com reconhecimento de gestos, 
rolagem integrada; com maleta para transporte. 

 

14 R$ 2.300,00 
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12 

SCANNER PROFISSIONAL Especificações técnicas mínimas: 
Profundidade de bits 48 bits (internos), 24 bits (externos); 
Conectividade, padrão 1 USB alta velocidade; Painel de 

controle 3 botões (Digitalizar, Liga/Desliga, Cancelar); Ciclo de 
trabalho (diário) Até 1.000 páginas por dia; Capacidade do 

alimentador automático de documentos Padrão, 50 folhas; Peso 
da mídia, recomendado 49 a 120 g/m²; Digitalização ADF 

duplex Sim; Peso da mídia, recomendado 13 to 32 lb; Tamanho 
da mídia (ADF) A4; A5; personalizado (cheques e cartões de 
visita) Tipos de suportes Papel (comum, inkjet), envelopes, 

etiquetas, cheques, cartões (de visita, de plástico para 
identificação); Memória, padrão 256 MB; Peso do documento 
no ADF (máximo) 120 g/m²; Detecção de multi-alimentação 
Sim, ultrasõnico; Opções de digitalização (ADF) duplex de 

passo único; Sistemas operacionais compatíveis Windows 8, 
Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X v10.6.8, 

v10.7, v10.8. 

3 R$ 2.290,00 

13 Teclado USB padrão brasileiro, ABNT/2, de boa qualidade; 74 R$ 19,90 

14 

DVD CARACTERÍSTICAS: Alimentação: Bivolt. Cor: Preto. 
Reprodução: Reproduz DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3 e 
Foto CD. Tipo de conexões: Conexão USB com função ripping. 

Saída de áudio 2.0 analógica. Saída de vídeo composto. 

3 R$ 100,00 

15 APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM MP3 50W C/USB 1 R$ 270,00 

16 APARELHO DE SOM PORTATIL - CD E MP3 1 R$ 120,00 

17 APARELHO DE TELEVISÃO 42" - LCD 3 R$ 1.465,00 

18 
AR CONDICIONADO 9.000 BTUS CICLO FRIO MODELO 

SPLIT C/ CONTROLE REMOTO 
35 R$ 1.400,00 

19 PURIFICADOR C/ FILTRAGEM E DUAS TEMPERATURAS 5 R$ 690,00 

20 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LTS 6 R$ 2.480,00 
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21 
CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL 18.1 MP, USB 3.2, 

ZOOM ÓTICO DE 42X 
1 R$ 1.250,00  

22 FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS 10 R$ 450,00 

23 FORNO ELÉTRICO 44 LTS AUTOLIMPANTE 1 R$ 350,00 

24 FORNO ELETRICO INDUSTRIAL (40 LITROS) 20 R$ 1.200,00 

25 FREEZER 420 LTS HORIZONTAL 6 R$ 1.500,00 

26 GELADEIRA DUPLEX CLYCLE DEFROST FREE 458 LTS 5 R$ 1.890,00 

27 LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES 500W 12 R$ 80,00 

28 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 16MP 1 R$ 260,00 

29 MICROONDAS 31 LTS 7 R$ 350,00 

30 MULTIPROCESSADOR 2 VELOCIDADES 500W 18 R$ 170,00 
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Projetor especificações mínimas: Sistema de Projeção 3-Chips; 
Método de projeção Frontal/retroprojeção/preso ao teto; Brilho 

em Cores/branco 3500 Lumens; Relação de aspecto  4:3; 
Resolução Nativa 1024x768 (XGA); Correção de Trapézio 

Vertical: ± 30 graus (automática) Horizontal ± 30 graus 
(manual); Relação de Contraste até 10.000:1; Reprodução de 
cores 16,77 milhões de cores; Lâmpada 200W; Vida Útil da 
Lâmpada Até 6000 horas (ModoECO) até 5000 horas (Modo 
Normal); Lente de Projeção Zoom óptico/Foco manual Zoom 

1,0-1,2; Razão de Projeção (Throw Ratio) 1,40-1,68; Tamanho 
(distância de projeção) 30" - 300" (0,84 -10.42 m); Interfaces 
Sinal de vídeo analógico NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-
N/PAL60/SECAM; Sinal de vídeo digital  480i / 576i / 480p / 

576p / 720p /1080i / 1080p; Entradas HDMI x 1 VGA RGB : D-
sub 15-pinos x 1 S-Vídeo: Mini DIN x 1 Vídeo Composto: RCA 
(Amarelo) x1 USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de 

documentos DC-06 / DC-11) USB Tipo B x 1 (USB Display, 
Mouse, Controle) Entrada de Audio RCA (Branco/Vermelho) x1 

Especificações Wireless  IEEE 802.11b: 11 Mbps IEEE 
802.11g: 54 Mbps  IEEE802.11n: 130 Mbps; Alto falantes 2 W 
(Mono); Tensão de alimentação 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz; 

Consumo de Energia 283 W (Modo Normal); 207 W (Modo 
ECO); Nível de Ruído 37 dB (Modo Normal) 29 dB (Modo 

ECO); Segurança Trava de segurança tipo Kensington; Função 
de proteção por senha. Adaptador Wireless LAN (incluído). 

Acompanha: Controle remoto, 2 Pilhas AA para controle 
remoto, Cabo de alimentação, Cabo VGA, Cabo USB, Maleta 

de transporte, CD-ROM com documentação do projetor, Módulo 
Wireless LAN 

2 R$ 2.290,00 

32 TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 180 C/ TRIPÉ 1 R$ 450,00 

33 TELEVISÃO DE 32 POLEGADAS LED 5 R$ 900,00 

34 VENTILADOR COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES 9 R$ 240,00 

35 ARQUIVO DE AÇO C/ 6 GAVETAS 2 R$ 580,00 

36 
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 

1,98X0,90X0,44 CHAPA 22 
20 R$ 420,00 

37 ARMÁRIO EM AÇO 40 ESCANINHO (1,98 X 1,17 X 0,37) 5 R$ 680,00 

38 
ARMARIO AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS PA120 C/ 

CHAVE E MAÇANETA CHAPA 26  1,98X0,90X0,44 
38 R$ 590,00 

39 
ARMÁRIO EXECUTIVO PARA ESCRITÓRIO EM MDF 3 

PRATELEIRAS, DUAS PORTAS COM CHAVE 
4 R$ 360,00 

40 ARMÁRIO P/ COZINHA DE AÇO  6 PORTAS 2 R$ 550,00 

41 
ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS C/ CHAVE ESTRUTURA EM 

TRILHO CINZA CHAPA 26 
55 R$ 520,00 

42 ARQUIVO DE AÇO 8 GAVETAS 1 R$ 780,00 
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43 
ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS SUSPENSAS, 

PUXADORES DE METAL, ESTRUTURA REFORÇADA 
4 R$ 380,00 

44 CADEIRA ALMOFADADA PARA ESCRITÓRIO - FIXA 35 R$ 65,00 

45 CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA 60 R$ 40,00 

46 
CADEIRA OFFICE C/ ENCOSTO EM NYLON E FUNÇÃO 

RELAX PRETA – GIRATORIA 
20 R$ 280,00 

47 
CADEIRA PRESIDENTE ALTA GIRATÓRIA BRAÇO CORSA 

TECIDO PRETO 
78 R$ 330,00 

48 
CADEIRA SECRETARIA C/ SANFONA CORVIM PRETA – 

GIRATORIA 
26 R$ 130,00 

49 
ESTANTE DE AÇO C/ 6 BANDEIJAS DE 40 CM DE 

PROFUNDIDADE P/ ARQUIVO 
20 R$ 140,00 

50 GAVETEIRO MOVEL MDF 5 GAVETAS 2 R$ 280,00 

51 LONGARINA C/ 3 LUGARES - EXECUTIVA C/ BRAÇO COR 14 R$ 360,00 

52 
LONGARINA EXECUTIVA DE 3 LUGARES C/ BRAÇO 

CORSAREVESTIDA NO COURINO EM ESTRUTURA E AÇO 
METALON 

94 R$ 360,00 

53 MESA C/ 3 GAVETAS TAM: 0,75(A) X 1,50 (L) X 0,62 (P) 64 R$ 260,00 

54 MESA DE ESCRITORIO C/ 3 GAVETAS MDF 20 R$ 340,00 

55 MESA DE REUNIÃO 250X120X75 1 R$ 340,00 

56 MESA DE REUNIÃO 25MM 2,00M X 1,00M X 0,74M 2 R$ 480,00 

57 
MESA EM L 1,70MX1,50M TAMPO E LATERAIS BP 25MM, 

GAVETEIRO VOLANE LINHA WIN COM 4 GAVETAS 
6 R$ 680,00 

58 MESA EM L C/ 3 GAVETAS MDF 10 R$ 580,00 

59 MESA EM L INTERIÇA MDF C/ GAVETA 3 R$ 590,00 

60 
MESA P/ CONSULTORIO C/ MESA AUXILIAR - MESA EM L 

BP 15MM, PÉ FORA COM 6 GAVETAS. 2,40X1,40X0,60M PÉ. 
CALHA PASSA FIO 

40 R$ 480,00 

61 MESA P/ CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 60 R$ 200,00 

62 PORTA BANNER ARTICULADO 2,15 C/ 1 ESTÁGIO 5 R$ - 

63 SUPORTE CPU / ESTABILIZADOR 50 R$ 60,00 

64 SUPORTE PARA TV C/ DVD 2 R$ - 

65 DISPENSADOR DE SENHA 2 R$ 150,00 
 
5 – OUTRAS PRESCRIÇÕES  
Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas 
condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado;  
5.1 – Não serão aceito em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de 
Referência;   
5.2 – Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 90(noventa) dias a contar da data 
de abertura das propostas de preço;   
5.3 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos com transporte, carga, 
descarga, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação do serviço;  
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Pregão Presencial nº 031/2014 
ANEXO II 

  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

(Papel timbrado da empresa) 
 
 
 
A empresa ________________________________, CNPJ nº _______________________, 
sediada 
 
_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL 

nº 031/2014 da Prefeitura Municipal de Goiás, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 
 
 

 

Local e data, 
 
 
(assinatura do representante legal da empresa) 



 

Administração 2013/2016 

 

Prefeitura Municipal de Goiás 
Praça da Bandeira n°. 01 – Centro – CEP 76.600-000 – Fone: 62-3371-7720 / Goiás-Go 

 

 
 

Pregão Presencial nº  031/2014 
ANEXO III DECLARAÇÃO (Papel 

timbrado da empresa) 
 

 
 
Pregão Presencial nº 031/2014 
 
 

 

_________________________________, inscrito no CNPJ nº ___________________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ____________________________, portador 

da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

 

Local e data 
 
 

 

Assinatura do representante Legal da empresa 
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Pregão Presencial nº  031/2014 
ANEXO IV  

Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação (Papel 
timbrado da empresa) 

 
 

 
 
Pregão Presencial nº 031/2014 
 
 

 

A empresa   _________________________________,   CNPJ   nº   __________,   sediada 
 
_____________________________, declara, sob as penas da Lei, que está em situação regular 

perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social - INSS e o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS, bem como, atende às exigências do edital quanto à habilitação para os fins 

previstos no processo licitatório Pregão Presencial nº 031/2014 da Prefeitura de Goiás. 

 
 
 
Local e data, 
 
 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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Pregão Presencial nº 031/2014 
ANEXO V  

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
A Empresa __________________________________, CNPJ nº________________, 

estabelecida na (endereço), vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do 

Pregão Presencial nº 031/2014,  que tem como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MOBILIÁRIOS, E MATERIAIS 

PERMANTE, da seguinte forma: 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM E SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNT 

  VALOR 

TOTAL 

    

    

    

    

    

    

 

           

       

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: XXXXXX.       
Validade da Proposta: 60 dias       
Local e data Assinatura e carimbo da empresa       
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Pregão Presencial nº 031/2014 ANEXO VI  
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS (PAPEL 

TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
Dados da Empresa:  
Razão Social  
CNPJ  
Endereço Completo  
CEP  
Fones / Fax  
E-mail  
Site Internet  
Optante SIMPLES    SIM ( ) NÃO ( ) 
 
Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:  
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço Completo  
CEP  
Fone / Fax  
E-mail  
Carteira de Identidade 

Orgão Expedidor  
CPF 
 
Dados Bancários da Empresa:  
Banco  
Agência  
Conta 
 
Dados do Contato com a Empresa:  
Nome  
Cargo  
Endereço Completo  
CEP  
Fone / Fax  
E-mail 
 
 
 
Local e data Assinatura e carimbo da empresa 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº _______ 

 

 

Ata de registro de preço, para : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MOBILIÁRIOS, E 

MATERIAIS PERMANTE. 

Processo Nº : ___/2014 

Validade: 12(doze) meses.   

 

Às _____:____ horas do dia ______ de _______ de 2014, na PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOIÁS, reuniram-se na sala Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Goiás, situada à Praça da 

Bandeira, nº 01, Centro, GOIAS, CEP: 76.600-000, Fone: (62) 3371-7726, Fax: (62) 3371-7726, 

inscrito no CNPJ sob o nº 02.295.772/0001-23 , representado pelo Pregoeiro, Sr. ROSANE 

GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, portador do CPF/MF nº 010.380.301-70, e 

os membros da Equipe de Apoio LORRANE NUNES GODOY, VANESSA DE PAULA L. 

MAGALHÃES, JOAQUIM ELCION DE VELLASCO, designados pelo Decreto nº 13, de 

20/02/2013, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Federal nº 7.892 de 23 

de janeiro de 2013, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial nº 

004/2014, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado no 

presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme 

as  cláusulas seguintes:  

 

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES 

CONTRATADAS,  

 
ITEM EMPRESA 

  

  

  

 

visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS, MOBILIÁRIOS, E MATERIAIS PERMANTE., conforme quantidades e 

especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações 

constantes do edital do Pregão Presencial n.031/2014, bem como da(s) proposta(s) comercial(is) 

da(s) PROMITENTE(S) CONTRATADA(S). 

 

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e 

obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:  
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I. assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no 

prazo máximo 03 (três) dias úteis, contados da solicitação formal. 

 

II. entregar os materiais na Prefeitura Municipal de Goiás não superior a 10 (dez) dias, contados a 

partir da data da ordem de fornecimento. 

 

III. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo 

MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações 

assumidas nesta ata. 

 

IV. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação 

apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital do Pregão Presencial nº.031/2014. 

 

V. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da 

assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

 

VI. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 

assumidas na presente ARP. 

 

VII. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 

quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os 

Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou 

subsidiária. 

 

VIII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, 

exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária 

por tal pagamento. 

 

IX. manter o prazo de garantia e 12 (doze), contado da data da entrega definitiva dos bens, na 

forma prevista no  anexo I - Termo de Referência, do edital do Pregão Presencial n.031/2014. 

 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 

(doze) meses, contados da sua assinatura. 

 

DO REGISTRO DOS PREÇOS 

 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes 

desta, encontram-se contidos na tabela abaixo: 
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ITENS RAZÃO SOCIAL UND QTD ESPECIFICAÇÃO MENOR 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:  

 

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a 

indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da 

Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos 

pelos participantes desta Ata; 
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II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as 

obrigações assumidas; 

 

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão 

Gerenciador; 

 

IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa 

oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de 

computadores - Internet, durante a vigência da presente ata; 

 

 

 

DA CONTRATAÇÃO 

 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão 

Presencial n. 031/2014, o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, 

visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou 

mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de 

fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços 

registrados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO/ÓRGÃO 

GERENCIADOR a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 

específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, 

em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos 

órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura 

deste. 

 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

 

CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos 

fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente 

entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos bens entregues, 

devidamente atestada pelo setor responsável, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de depósito/transferência 

bancário(a), mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os 

documentos pertinentes. 

 

Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos: 
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a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS. 

 

b) Certidão Negativa de Débito - CND do INSS; 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos 

municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos 

prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e conseqüente aprovação. 

 

 

 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, 

obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: 

 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual 

redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, 

cabendo ao Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores 

registrados. 

 

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

 

I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao 

praticado no mercado; 

 

II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e 

 

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não 

tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação; 

 

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o 

fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o 

Órgão Gerenciador da Ata poderá: 

 

I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades 

previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; 
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II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de 

fornecimento dos materiais; 

 

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores visando 

igual oportunidade de negociação; 

 

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver 

êxito nas negociações, na forma da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será 

cancelado quando: 

 

I. houver interesse público, devidamente fundamentado; 

 

II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem 

justificativa aceita pelo MUNICÍPIO; 

 

IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 

 

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao 

praticados no mercado; 

 

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a 

impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à 

esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a 

validade desta Ata; 

 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o 

MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante 

solicitação fundamentada e aceita. 

 

DAS PENALIDADES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata o MUNICÍPIO 

poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I. advertência; 

 

II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado; 
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III. suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

 

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes 

casos, independentemente da aplicação de multas: 

 

I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para o 

MUNICÍPIO; 

 

II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não 

recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 

 

III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do 

MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Decorridos 03 (três) dias de atraso na entrega dos bens, sem que 

tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das 

obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula 

Décima Quarta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão desta. 

 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quarta não 

impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço 

do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quarta, em seus 

incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da 

PROMITENTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO; 

 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, 

caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção; 

 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO 

poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua 

cobrança judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e 
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premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com 

interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações 

sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas. 

 

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do ÓRGÃO 

GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à contratada o devido processo legal, 

a ampla defesa e contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da abertura de 

vista, podendo a reabilitação ser requerida após 05 (cinco) anos de sua aplicação. 

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão 

ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao 

órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, 

as condições e as regras estabelecidas na Lei nº. º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 

observadas a condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 

de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com órgão gerenciador.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações adicionais a que se refere 

o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 

itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à ata de 

registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua 

interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial 

n.031/2014 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, em caso de 

conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de adjudicação às 

PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações 

constam no Termo de Referência - Anexo, do Pregão Presencial n.031/2014, conforme decisão da 

pregoeira do MUNICÍPIO, lavrada em Ata datada de ___/_____/2014, e homologação feita pelo 

senhor Gestor Municipal. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o 

gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir 

quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata. 

 

Cidade de Goiás, em _____, de _______ de 2014. 

 
 

EDSON DE OLIVEIRA BASTOS 
Gestor do Município (Dec. 06/2013) 

Prefeitura Municipal de Goiás 

 

 

___________________________ 

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO 

Pregoeira 

 

 

 

CONTRATADA(S): 

 

 

______________________________ 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 
 
 
 


