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Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça 
a realização do Pregão na data acima marcada, a data de abertura da licitação será prorrogada no portal 
de compras públicas, sendo publicado o aviso de prorrogação no Portal da prefeitura e no Diário Oficial 
da União. 

 NOVO EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2020 
 
O Município de Redenção, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob n.º 04.144.168/0001-21, 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL e 
a Pregoeira Janaina Sampaio da Cruz, nomeado através da Portaria nº 188/2020, do dia 09 
de Junho de 2020, no uso de suas atribuições legais torna público, para o conhecimento 
dos interessados, observadas às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, e suas alterações, aplicando–se, 
subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, torna público a realização de 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, no dia 19 de 
Agosto de 2020 às 09h:00min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

 

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: as 14h00min do dia 07 de agosto de 2020.  
FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: as 08h30min do dia 19 de Agosto de 2020. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00min do dia 19 de Agosto de 2020. 
 
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
MODO DE DISPUTA: Aberto 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1- A presente licitação tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, TIPO TABLETES IMPRESSORA E NOTEBOOKS, INCLUSO FRETE. EM 
ATENDIMENTO O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA-CRIANÇA FELIZ E O PROGRAMA 
BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 
REDENÇÃO - PARÁ, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital – Termo 
de Referência. 
 
1.2- Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO 01 – Termo de Referência 
ANEXO 02 – Minuta do Contrato   
ANEXO 03 – Modelo de Carta Proposta para Fornecimento do Objeto do Edital 
ANEXO 04 – Modelo de Declaração de inexistência de emprego menor no quadro da 
empresa empregadora. 
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2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1 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 www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
2.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado 
pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica da compraspública.gov.br. 
 
2.3 A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste Edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de até 2 (dois) dias úteis que anteceder a 
data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a sessão de 
recebimento das propostas de preços. 

 
2.4 Todas as referências de tempo neste Edital observarão o horário de Brasília/DF. 
 
2.5 A licitante deverá observar, rigorosamente, as datas e o horário limite para o 
recebimento e a abertura das propostas, bem como para o início da disputa. 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que atendam às condições 
deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e estejam devidamente 
credenciadas perante o Portal de Compras Públicas, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.2 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do 
sistema, onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
3.3  - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Redenção/PA 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

 

3.4 - Não poderão participar deste Pregão: 

a) Consórcio de empresa, que não atendam os requisitos disciplinados pelos art. 33 da Lei 
nº 8.666/93 art. 17 do Decreto nº 3.555/00 e o art. 16 do Decreto nº 5.450/05. 

 
b) Empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração Pública, 

http://www.portaldecompraspúblicas.com.br/
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bem como os elencados na Lei nº 8.666/1993, art. 9º. 
 
c) Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
 
d) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão; 
 
e) Empresas com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 
 
f) Empresas em dissolução ou em liquidação. 
 
3.5 - Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no 
Edital e seus Anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste 
Edital. 
 
3.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta 
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 
 

 4. DO CREDENCIAMENTO  
 
e) - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site:  
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

f) - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da 
licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 
g) - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou a Prefeitura Municipal de Redenção/PA responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 

 5. DA PROPOSTA  
 
5.1 - A PROPOSTA DEVE SER FEITA COM BASE NA ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO 
DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL, DEVIDO AS DESCRIÇÕES DOS ITENS 
CADASTRADOS NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS NÃO SEREM TOTALMENTE 
COMPATÍVEIS COM A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
5.2 – A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o valor total, 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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em moeda corrente nacional (R$), e a especificação do objeto ofertado, indicando 
também a marca. 

5.3 – Nos preços ofertados deverão já estar consideradas e inclusas todas as despesas 
incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, encargos e outras despesas 
incidentes sobre o fornecimento do objeto. 

5.3.1. Se houver discrepância entre os valores unitários e totais constantes na 
proposta de preços escrita e aqueles registrados no site  
www.portaldecompraspublicas.com.br, prevalecerão como válidos estes últimos. 
 
5.4 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da 
proposta. 

5.5 – A simples participação no certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas no Pregão, em especial: 
a) Que a proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

b) Aceitação de todas as condições estabelecidas no Pregão. 

c) Prazo para entrega do produto será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho por parte do licitante vencedor. 

 
d) Caso a proposta seja omissa, considerar-se-á que as suas especificações serão as que 
constam do Anexo I deste Edital. 
 
5.6 – Os preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão 
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de 
pleitear qualquer alteração. 
 
5.7 – Os quantitativos a serem cotados são aqueles constantes no Termo de Referência e 
no modelo de proposta. 
 

 6. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS  

6.1 – A licitante deverá encaminhar os documentos de Habilitação e a proposta 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horários marcados para 
abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 

6.2 – Até a data e hora estabelecida para a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou 
substituir a proposta e documentação anteriormente encaminhada. 
 

 7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
7.1 – A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeira, ocorrerá na 
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data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no site  
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

7.2 – A comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
7.3 – Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

 8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
8.1 – A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 

aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
8.2 – Serão desclassificadas as propostas de preços que: 
 
a) Não atenderem às exigências deste Edital; 
b) Apresentarem, após a fase de lances ou negociação, valores superiores à média de 
preços da pesquisa de mercado. 
 
8.3 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
8.4 – Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

8.5 – Os erros, equívocos e omissões havidas nas cotações serão de inteira 
responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, em caso de classificação, eximir-se do 
fornecimento do objeto da presente licitação. 
 

 9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  
 
9.1 – A etapa competitiva será aberta na data e na hora indicada no primeiro parágrafo 
deste edital, a partir da qual as licitantes classificadas poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
9.2 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais 
lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar pelo sistema. 
 
9.3 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado no sistema. 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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9.7. O modo de disputa adotado será o modo aberto, de que trata o art. 32 do DECRETO Nº 10.024, DE 
20 DE SETEMBRO DE 2019, que durante 10 min serão dados lances livres, abertos e sucessivos, sendo 
que havendo lances nos últimos 2 min da disputa, a etapa será automaticamente prorrogada por mais 2 
min. Quando não houver novo lance, passados os 2 min últimos, o sistema encerrará a competição. 
 
 

9.4 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante. 

 
9.5 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração. 
 
9.6 – Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 
for considerado inexequível. 
 

 

9.14 – Se ocorrer à desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances e o sistema 
eletrônico permanecerem acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 
9.15 – No caso da desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes no sítio  www.portaldecompraspublicas.com.br. 

9.16 – Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para 
que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado 
para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste 
Edital. 

9.17 – Encerrada a etapa de lances, quando houver, a Pregoeira examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor 
estimado para a contratação, consoante média de preços da pesquisa mercadológica. 
 
9.18 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 

9.18.1. É obrigação dos licitantes acompanhar as mensagens e ficar atentos ao chat após a 
fase de lances, para uma possível negociação imediata dos itens que estiverem com valor 
acima do estimado. 

 

9.19. Em caso de a licitante não responder de forma imediata no chat à tentativa de uma 
possível negociação de um item com valor acima do estimado, fica a critério da Pregoeira 
recusar a proposta e convocar a licitante remanescente em ordem de classificação, ou 
cancelar o item de forma justificada, caso entenda ser inviável a negociação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://www.comprasnet.gov.br/
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9.20 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
 
9.21 – Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos. 
 
9.22 – A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
da Prefeitura Municipal de Redenção/PA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 
estranhas a ele, para verificar a aceitabilidade das propostas caso tenha alguma dúvida. 
 
9.23 – Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade de preço, a Pregoeira convocará anexo da respectiva licitante para o 
encaminhamento do catálogo e da proposta reajustada. 

 
9.24 – Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 
 
9.24.1. Se a proposta subsequente estiver com o valor muito acima da média, ou mesmo, 
muito acima da melhor proposta anterior, caberá a Pregoeira analisar se é viável tentar 
negociar ou não o item em questão, podendo a Pregoeira de forma justificada, cancelar o 
item. 
 
9.25. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com 
preços manifestamente inexequíveis. 
 
9.26. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global 
quanto os valores unitários estimativos da contratação. 
9.27. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 
 
9.28. As propostas com valor unitário ou global superior ao estimado poderão ser aceitas, 
caso houver justificativa expressa do Setor Demandante e/ou da Pregoeira. 
 

9.29. A Pregoeira poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da 
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

 10. DAS AMOSTRAS  
 
10.1 – A Prefeitura Municipal de Redenção/PA reserva-se o direito de solicitar a 
proposta final e a amostra dos itens por catálogo detalhado para análise, e o 
licitante vencedor se obriga a encaminhá-la no prazo máximo de 24 (horas), 
contados a partir da convocação de anexo feita pela Pregoeira no Portal de Compras 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
  MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

                    
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

8 

Públicas. 

10.1.1. A licitante poderá também anexar o catálogo de todos os itens que irá 

concorrer juntamente com os documentos de habilitação no momento do cadastro da 
proposta inicial. 

10.2 - O prazo estabelecido no item anterior para apresentação da amostra por catálogo é 
improrrogável, portanto, não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação do mesmo, 
salvo a comprovação do envio do produto por empresa transportadora ou Correio. 

 
10.3 - As amostras por catálogo dos itens licitados serão analisadas pelo setor competente, 
utilizando-se por base os critérios objetivamente definidos no termo de referência para 
aceitação do objeto, o qual emitirá o Relatório de Análise, informando a aceitação ou recusa 
dos mesmos; 
 
10.3.1 - A eventual recusa será feita por critérios técnicos e objetivos, ressalvado o direito 
dos concorrentes de acompanharem todos os procedimentos respectivos. 

 11. DA HABILITAÇÃO  
 
11.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
11.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União. 
 
11.2 - Constatada a existência de sanção (abrangendo inclusive as ocorrências impeditivas 
indiretas) no cadastro referido no subitem anterior, a Pregoeira reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

 
11.3 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada, em relação aos documentos relacionados a seguir: 
11.3.1 – Habilitação Jurídica: 
 
11.3.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores. 
11.3.1.2 - Copia do RG e CPF dos Sócios ou CNH; 

 
11.3.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
11.3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
11.3.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
11.3.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
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domicílio ou sede do licitante; 
11.3.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
11.3.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas– CNDT; 
11..3.2.6 Alvará de funcionamento com devidas licenças exigidas no mesmo (a licença 
prevista nas observações do alvará) relativo ao domicílio ou sede do licitante; 
 
11.3.3 - Qualificação técnica: 
11.3.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II e §1º, I da Lei 
nº. 8.666/93). 
 
11.3.3.1.1 - A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atestado ou 
certidão de fornecimento similares compatíveis – fornecimento compatível com objeto, em 
nome da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. (art. 30, 
II e §4º, I da Lei nº. 8.666/93) 
 
11.3.3.2 - Em atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, o licitante 
deverá apresentar, declaração nos seguintes termos: 
 

“Declaramos que, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, respeitamos a proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos”, conforme consta no Anexo 
III do Edital. 

 
11.3.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 
11.3.4.1 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da licitante ou através da internet. 
 
11.3.4.2 - Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último exercício com termo de 
abertura e encerramento e COM CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE.  

 
11.3.4.3 – Certidão simplificada da junta comercial da sede do licitante. 
 
11.4 - O envio de documentos de habilitação necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste edital, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no 
prazo de duas horas, sob pena de inabilitação. 
 
11.5 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Portanto, para maior 
celeridade quanto à conferência dos documentos de Habilitação, os interessados 
poderão apresentar os documentos com autenticação digital, exceto as certidões de 
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regularidade fiscal que serão conferidas através dos seus respectivos portais. 
 
11.6 - Será admitida a comprovação de regularidade através da Internet, por meio de 
consulta aos sítios oficiais, inclusive para suprir data vencida em algum documento. 
11.7 - Para efeitos de habilitação, a validade de qualquer documento será aferida com 
relação à data de sua apresentação a Pregoeira. 
 

 12. DOS RECURSOS  
 
12.1. Intenção de recorrer e prazo para recurso 

12.1.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na 
sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 
de recorrer. 
 

12.1.2. As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo 
de três dias. 

12.1.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas 
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

12.1.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção 
de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e a 
Pregoeira estarão autorizados a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

12.1.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não 
podem ser aproveitados. 

 13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
13.1 – A Pregoeira, caso não haja recurso ao julgamento do certame, adjudicará o objeto à 
licitante vencedora cuja proposta for considerada mais vantajosa à administração pública. 
 
13.2 – Concluídos os trabalhos, a Pregoeira encaminhará o processo, devidamente 
instruído, à apreciação da Autoridade Competente, para expedição e publicação do ato  
homologatório. 
 
13.3 – Depois de decididos os recursos, quando houver, e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao vencedor do 
certame e, em consequência, homologará a presente licitação.  

 14. DO CONTRATO  
 
14.1 – O Fundo Municipal de Saúde de Redenção/PA convocará oficialmente a licitante 
vencedora, para, no prazo máximo até 05 (cinco) dias, assinar o contrato ou instrumento 
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equivalente, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair o direito ao 
fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 
14.2 – O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 
 
14.3 – É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não assinar o termo de 
contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, 
ou não apresentar situação regular, convocar outro licitante observado a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, observado o disposto na legislação em vigor. 
 
– A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o termo de contrato, aceitar ou 
retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Fundo Municipal de 
Saúde de Redenção/PA, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 
 
14.4 – A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os 
acréscimos ou supressões que porventura se fizerem necessários, em até 25% (vinte e 
cinco por cento), do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº. 
8.666/93. 
 

14.5 - A assinatura do contrato fica condicionada à verificação da documentação de 
habilitação da Contratada, que poderá ocorrer por meio do Portal de Compras Públicas. 

 

 15. DA RESCISÃO DO CONTRATO  
15.1 – Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
constitui motivos para a rescisão a ocorrência de qualquer uma das situações previstas no 
art. 78 da Lei 8.666/93, observadas as suas ulteriores alterações. 
 
15.2 – A rescisão poderá ser procedida consensualmente pelas partes, ressalvados os seus 
respectivos direitos e responsabilidades. 

 
15.3 – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 16. DO PRAZO  
 
16.1 – A execução do objeto desta licitação deverá ser iniciada imediatamente na data da 

assinatura do Contrato, nas condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. 

 
16.2 – O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de até 10 (dez) dias 
corridos, contados do recebimento da respectiva Ordem de Compra/Nota de Empenho. 
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17. O PAGAMENTO  

17.1 – O pagamento será efetuado em até 30 dias, em moeda corrente nacional por meio de 
ordem bancária e crédito em conta corrente. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
19.1 – As sanções administrativas estão elencadas na Cláusula Oitava do Contrato 
 

20. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  

20.1- Dos Esclarecimentos 

20.1.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados a 
Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por 
meio eletrônico, na forma do edital. 

20.1.2. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

20.1.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

20.2. Da Impugnação 

20.2.1. 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. 

20.2.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a Pregoeira, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 
de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

20.2.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

20.2.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 

 21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
21.1 – A Autoridade Competente, na defesa do interesse do serviço público e de acordo 

com a legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a 
presente licitação. 

21.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas ou 
irregularidades que o viciarem, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a entrega da proposta, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

21.3 – A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das normas 
constantes do presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa. 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
  MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

                    
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

13 

21.4 – Na contagem dos prazos deste Edital, será excluído o dia de início e incluído o dia do 
vencimento, considerando-se o expediente normal deste Orgão, o qual compreende o 
horário das 08h00min horas14:00horas, de segunda à sexta-feira. 

21.5 – A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a convalidar a instrução do processo. 

21.6 – Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação 
vigente, em especial a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar n° 
123/2006, o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, e, subsidiariamente, 
as normas constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações. 

 

Redenção (PA), 06 de Agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   __________________________________________ 
Maria Jucema F. Cappellesso 

Secretária Mun. De Assistência e Desenvolvimento Social. 
Decreto nº 008/2017 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO EMERGÊNCIAL 

 

Este termo de referência foi elaborado nos 
moldes da lei 10.520/02 consoante com o 
artigo 9º bem como o artigo 3º XI do 
Decreto Federal nº. 10.024/2019 e Lei 
13.979/2019. 

1. DO OBJETO  

 

1.1. A presente licitação tem como objeto à contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de equipamentos de informática, tipo tablets, impressora e notebooks, incluso 

frete, se for o caso, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, para atender o programa Primeira Infância – Criança Feliz e o programa Bolsa 

Família – CadÚnico,  para enfrentamento da pandemia.  

 

1.1.2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

1.1.3. O objeto da presente contratação devem atender as seguintes especificações de 

acordo com o estabelecido abaixo:  

 

ITEM         DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
GLOBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 
Tipo de impressora: Multifuncional | Tecnologia de 
impressão: Laser | Display: LCD Touchscreen Colorido 
3,7 polegadas | Funções: Impressão, cópia e digitalização 
| Conexão: Rede Ethernet embutida e USB 2.0 de alta 
velocidade | Relatório de Atividades e Periódicos: Sim | 
Impressão Segura: Active Directory | Ciclo Mensal 
Recomendado: 3.500 páginas | Voltagem: AC 120V 
50/60Hz | Impressão Duplex: Sim, frente e verso 
automático em uma única passagem | Papel: Tamanho: 
Até 21,6 x 35,6 cm (ofício): Bandeja Padrão: Capacidade 
para até 250. 
Scanner: Digitalização Frente e Verso Colorido | 
Resolução Óptica: Até 1200 x 1200 dpi, Digitalização 
Duplex: Sim, frente e verso automático em uma única 
passagem, Drivers: TWAIN, WIA, ICA, ISIS e SANE, 
Digitaliza Para: E-mail, Imagem, Arquivo, OCR, FTP, 
Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (web 
connect) e Pasta de rede (Windows). 

 

 
 
 
 
 
 
 
UNID. 

 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
R$3.100,00 

 
 
 
 
 
 
 
R$3.100,00 
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02 NOTEBOOK -  CORE I5 
 Processador: Modelo Intel® Core™ i5 6ª geração i5-
6200U; Velocidade 3.3GHz; com função Turbo 
Boost;Memória Cache 3 MB Cache | Tipo de monitor: 
LED; Polegadas 15,6 "; Resolução 1366 x 768 | Memória: 
8 GB, Expansível até 32 GB (2 slots no total); Barramento 
da memória tipo DDR4; Clock da memória 2133 MHz | 
HD: 1TB, Velocidade de rotação HD 5400 RPM | 
Bluetooth | Conexões: 1 conexão USB 2.0; 2 conexões 
USB 3.0; 1 saída HDMI com suporte HDCP; USB Type-C 
port: USB 3.1 Gen 1; 1 leitor de cartão SD; 1 entrada para 
fonte carregadora de bateria; 1 porta no padrão combo 
para microfone / fone de ouvido; 1 porta de rede no 
padrão RJ-45. | Webcam | Leitor de Cartões | Placa de 
Rede: Entrada padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000 | 
Placa Wireless: Wireless padrão - 802.11a/b/g/n/ac | 
Placa de Video: Dedicada (mínimo 1GB) | Som: Áudio de 
alta definição, com dois alto-falantes estéreo | 
Alimentação: Bateria Recarregável | Fonte: Bivolt | 
Sistema Operacional: Windows 10 Pro Original 

    

 

 

 

UNID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$5.470,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$16.410,00 

03 TABLET 32GB 10,1” Wi-Fi 
Tablet 32GB 10,1” Wi-Fi  
Informações técnicas  
Capacidade: - 32GB ( Memória interna compartilhada 
com o sistema operacional e aplicativos pré 
embarcados.) 
Memória RAM: 2GB 
Tamanho da tela: 10.1" 
Conectividade: - USB Tipo C - Bluetooth 4.2 - Wi-Fi - 
Cartão Micro SD até 512GB 
Sistema Operacional: Android 9.1 
Processador: Octa-Core 1.8GHz 
Câmera traseira: 8 MP (f1.9) 
Câmera frontal: 5 MP FF (f2.2) 
Recursos: - Zoom Digital até 4x - Foco Automático (AF) 
- Modo de Foto (Automático, Food, Live, Panorâmica, 
Foto, Pro, Selfie Focus, Video) - Timer (Desativado, 2 
segundos, 5 segundos, 10 segundos) - Efeitos de Foto 
(Outono, Creme, Profundo, Floresta, Clássico, 
Acolhedor, Memória, Bordo) ATENÇÃO: apenas na 
câmera traseira 
Tela Resolução : 1920x1200 (WUXGA) 
Benefícios: Vidro reforçado Sim (Gorilla Glass 3) 
Tipo de tela: TFT 
Localização: GPS Assistido  
Áudio: Formatos suportados MP3, M4A, 3GA, AAC, 
OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, 
XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA 
Alimentação e Bateria: Voltagem Bivolt 
Alimentação do aparelho: Bateria de 6.150mAh 
Dimensões do produto aproximadas: 
Largura 24,52cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNID. 

     
 
 
 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$2.290,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$36.640,00 
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 Altura 14,94cm 
 Profundidade 0,75cm 
Dimensões do produto com embalagem aproximadas: 
 Largura 25,63cm 
 Altura 16,09cm 
 Profundidade  4,19cm 
Garantia Prazo de Garantia: 01 ano (3 meses de 
garantia legal e mais 9 meses de garantia especial 
concedida pelo fabricante). 
Conteúdo da embalagem: - 01 Tablet - 01 Carregador - 
01 Cabo de dados - 01 Fone de ouvido - 01 Extrator de 
chip  

 

 

2. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E ESTIMATIVAS DOS PREÇOS 

2.1. O valor global estimado para contratação é de R$ 56.150,00 (cinquenta e seis mil 

cento e cinquenta reais). 

2.2. O preço estimado da contratação baseou-se num dos referenciais fornecidos pelo 

legislador no art. 4º-E, § 1º, IV, atendendo ao disposto na Lei 13.979/2020, as aferições 

de preço foram obtidas através de pesquisas com potenciais fornecedores. 

2.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos e despesas 

necessárias à prestação dos serviços.  

2.4. A apuração do objeto deste Termo de Referência na modalidade pregão eletrônico 

obedecerá ao critério: Menor Preço Por item. 

 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCRIÇÃO E SOLUÇÃO 

 

3.1. Em decorrência da necessidade da informatização e estruturação da Rede SUAS no 

enfrentamento da pandemia do novo coronavírus  COVID – 19, os equipamentos de 

informática solicitados são de caráter imprescindível ao município, necessários para uso 

dos cadastradores, visitadores e digitadores, para dar continuidade aos atendimentos 

dos programas socioassistenciais a fim de alcançar e conceder benefícios, dando maior 

conformidade e agilidade no atendimento de famílias e indivíduos em vulnerabilidade 

social, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 

através dos programas Bolsa Família – CadÚnico e Programa Primeira Infância – 

Criança Feliz, tendo em vista a magnitude e a situação de emergência em saúde pública 

decretada pelo governo do Estado da Pará, conforme Decreto Estadual nº 609, de 16 de 
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março de 2020, e decreto Municipal nº 142, de 07 de maio de 2020. 

3.2. Com a individualização dos dados será permitido o acompanhamento de cada 

usuário atendido, onde as informações serão integradas com o sistema oficiais da 

Politica de Atenção Básica de Assistência Social, bem como a integração desses 

sistemas com outros sistemas do SUAS, produzindo informações para o usuário e 

profissionais. 

3.3. A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de 

livre mercado, no qual os fornecedores concorrem na busca de oferecer o menor preço, 

sem com isso, comprometer a qualidade, confiabilidade e continuidade de serviços 

ofertados. Tal princípio trará benefícios e economia substanciais ao serviço público, 

cujas políticas e diretrizes devem estar orientadas para garantir e maximizar a qualidade 

e a quantidade da prestação de seus serviços à população, ao menor preço possível.  

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA  

 

4.1. As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato, correrá por conta 

da seguinte dotação Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob à rubrica:  

 

20.09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
 
08.244.0137.2037 – PROGRAMA BOLSA FAMILIA  
08.244.1265.2343 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

 

 5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

 

5.1 Constitui obrigação do CONTRATADO: 

 5.2 Fornecer o produto, objeto desta licitação com plena e total qualidade e garantia, 

contado da hora da ordem de fornecimento de produto, na forma estipulada e fornecida 

pela SEMADS. 

5.3 Informar a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, as 

ocorrências de fatos que possam interferir direta ou indiretamente, na regularidade dos 
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produtos.  

5.4 Após a entrega, o contratante disporá de um período de até 5 (cinco) dias úteis para 

testes, quando, então, verificará se os equipamentos atendem completamente todos os 

quesitos e condições do contrato, compreendendo a comprovação do seu perfeito 

funcionamento e verificação, bem como, se o modelo correspondem àquelas 

discriminadas na proposta.  

5.5 Satisfeitas todas as condições de testes, o órgão contratante emitirá o respectivo 

“termo de aceite”, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para compor o “recebimento 

definitivo”.  

5.6 Caso algum equipamento não corresponda ao exigido, ao ofertado na proposta e ao 

estabelecido no contrato, a contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis, contados da data da notificação expedida pelo órgão contratante, a sua 

substituição, interrompendo-se nesse período, o prazo de emissão de “termo de aceite” 

correspondente.  

 

6. GARANTIA E SUPORTE 

 

 6.1 O período de garantia será contado a partir da data da emissão do “termo de aceite” 

dos equipamentos, não podendo ser inferior a 01(Um) ano. 

 6.2. A garantia e a assistência técnica serão prestadas pela rede de empresas 

credenciadas ou pelo próprio fabricante, dentro do município ou fora do município, com e 

sob a responsabilidade da empresa contratada. Caso a empresa proponente ofereça 

prazo de garantia superior ao exigido no item acima, deverá indicá-lo na proposta.  

6.3. A garantia e o suporte técnico abrangem a atualização continuada do firmware, e a 

resolução de problemas ocasionados pelo mau funcionamento e defeitos apresentados 

pelo equipamento adquirido, sendo a contratada responsável pelo respectivo reparo e 

pela substituição das peças defeituosas por outra nova, de igual procedência e modelo. 

Não fazem parte dos serviços de garantia os problemas e defeitos ocasionados por mau 

uso dos equipamentos por parte do contratante. 

 6.4. Durante o período de garantia, a manutenção de hardware será de responsabilidade 

da contratada, cobrindo-se qualquer quebra que possa ocorrer, não se podendo 

ultrapassar dentro do horário comercial, o limite de 8 (oito) horas para atendimento e 12 
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(doze) horas para o reparo do problema, a partir da abertura do chamado. Deve ser 

considerado como horário comercial o período das 8:00hs às 14:00 hs  de segunda à 

sexta - feira, exceto feriados. 

 

 6.5. Na necessidade de retirada do equipamento, a contratada, fabricante ou empresa 

autorizada pelo fabricante, deverá providenciar o conserto do produto no prazo máximo 

de 7 (sete) dias úteis, a contar da data do recebimento do produto defeituoso, sendo 

considerada, para todos os efeitos, durante este período, como fiel depositário do mesmo.  

6.6. No caso de impossibilidade de solução do problema no prazo estabelecido, caberá à 

contratada a substituição temporária por outro equipamento idêntico e com mesma 

configuração sem qualquer custo adicional ao contratante.  

6.7 Os componentes, peças e materiais que substituírem os defeituosos deverão ser 

originais do fabricante e de qualidade e características técnicas iguais ou superiores aos 

existentes no equipamento. Em caso de descontinuidade de sua fabricação ou a 

indisponibilidade para a sua aquisição no mercado nacional e internacional, poderão ser 

utilizados, com a concordância prévia do contratante, componentes, peças e materiais 

recondicionados ou de outros fabricantes, mas que sejam necessariamente compatíveis 

em termos de qualidade e características técnicas com os existentes.  

6.8. A contratada não poderá cobrar valores adicionais, tais como custos de deslocamento, 

alimentação, transporte e alojamento, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em 

horário noturno, bem como qualquer outro valor adicional.  

6.9. A empresa indicada para a prestação dos serviços de garantia deverá fornecer 

relatório técnico ou ordem de serviço descrevendo o serviço prestado e as eventuais 

peças substituídas, com todas as informações solicitadas pelo contratante.  

6.10. Em caso de identificação de problemas generalizados de hardware e/ou firmware, 

tais como defeitos de fabricação e incompatibilidade de “drivers”, a contratada deverá 

providenciar a correção do problema em até 5 (cinco) dias úteis a partir da data do 

registro da ocorrência, ou substituição de todos os equipamentos relacionados ao 

problema em até 10 (dez) dias úteis a partir da data do registro da ocorrência. 

6.11. Caso algum equipamento apresente reincidência de problemas, a contratante 

poderá exigir sua substituição, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis a partir da 

data do registro da segunda ocorrência. 
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6.12. A contratada deverá fornecer atualizações regulares para o firmware, BIOS e/ou 

UEFI do equipamento, independente de requisição da contratante, para a correção de 

defeitos e irregularidades do mesmo. Estas atualizações deverão, inclusive, atualizar os 

componentes do firmware, BIOS e/ou UEFI relativas aos componentes da motherboard 

instalada (Chipset, Northbridge, Southbridge, etc). Deverá também corrigir problemas e/ou 

defeitos referentes à comunicação entre a motherboard e processador  

6.13. As atualizações de firmware deverão passar por testes de regressão e controle de 

qualidade por parte da contratada, e devem ser acompanhadas de lista de alterações 

simplificada (changelog), contendo além de descritivo simplificado das alterações 

incluídas naquela versão da imagem do firmware.  

6.14. Deverá a contratada disponibilizar à contratante canal de suporte para o registro de 

problemas com o firmware e requisição de correções e atualizações de firmware, operado 

por pessoal capacitado para atender este nível de requisição técnica. 

6.15. Todas as incorreções no firmware detectadas e reportadas pelo sistema operacional 

(inclusive versão mais recente do kernel linux) ou por ferramentas disponibilizadas por 

fabricantes de processadores, membros do uefi fórum, ou fabricantes de sistemas 

operacionais (por exemplo: BIOS Implementation Test Suite (BITS), ubuntu firmware test 

suite (fwts), linux uefi validation suite) serão, a critério da contratante, considerados 

defeitos passíveis de correção compulsória durante o período de garantia, e deverão ser 

corrigidas através de atualização do firmware quando requisitado pela contratante.  

6.16. O prazo para correção de problemas menores de firmware será de no máximo 60 

dias corridos. Não serão considerados problemas menores de firmware aqueles que 

causem funcionamento incorreto ou incompatibilidade entre: os sistemas operacionais 

especificados por este termo de referência e quaisquer dispositivos ou componentes 

fornecidos pela contratada como parte integrante ou como acessório dos equipamentos. 

Neste caso, o problema deverá ser corrigido no prazo máximo definido pelo item 6 acima.  

 

7. ENTREGA  

 

7.1. O objeto solicitado com base em pregão eletrônico deverá ser entregue pela 

fornecedora, juntamente com a respectiva nota fiscal, no prazo e nas quantidades 

especificadas na respectiva solicitação de fornecimento, observado o seguinte:  
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7.1.1. A entrega deverá ser feita na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

conforme a autorização de Fornecimento. 

7.1.2 As entregas deverão ser realizadas no local indicado na ORDEM DE COMPRA, em 

dias úteis no horário das 08:00 as 14:00 ou, excepcionalmente, em outro horário 

determinado pela secretaria(s) do município  

7.1.3. O prazo máximo de entrega será de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da 

autorização de fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

7.1.4. Os produtos/materiais entregues deverão ser identificados com o nome do 

fornecedor;  

7.1.5. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a 

permitir completa segurança durante o transporte.  

 

8. RECEBIMENTO 

 

8.1. O recebimento do objeto observará o seguinte procedimento: 

8.1.1. A fornecedora poderá ser convocada para participar dos testes de verificação 

de conformidade dos produtos com as exigências técnicas do Edital, devendo 

comparecer às dependências do CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias 

úteis a contar da data da convocação;  

8.1.2. “Recebimento provisório”, será lavrado na data da entrega do bem ou serviço e 

do respectivo faturamento, de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea "a"; da Lei 

n.º8.666/1993, não implicando em reconhecimento da regularidade do fornecimento ou 

do serviço, nem do respectivo faturamento;  

8.1.3. “Recebimento definitivo” será lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o 

“recebimento provisório”, de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea "b"; da Lei n° 

8.666/1993, compreendendo a aceitação do bem ou do serviço, segundo a 

quantidade, caraterísticas físicas e especificações técnicas contratadas;  

8.1.4. “Aceite Final” será lavrado na mesma data do “recebimento definitivo”, 

compreendendo a execução do objeto da contratação, a regularidade do faturamento, 

Página 23 de 36 da situação jurídico-fiscal, previdenciária e trabalhista da Fornecedora 

e o cumprimento das demais obrigações contratualmente previstas;  

8.1.5. O não cumprimento pela Fornecedora de todas as condições para o “atesto”, 
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implicará em suspensão do prazo para o pagamento, bem como a sua 

responsabilidade por eventuais ônus decorrentes de atraso no recolhimento dos 

impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento apresentado, sem prejuízo 

das penalidades previstas.  

8.1.6. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

8.1.7 A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade 

Socioambiental:  

Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do art. 3 

da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da 

União e normativos correlatos.  

• DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: a empresa deverá 

apresentar material constituído e embalado com critérios 

socioambientais vigentes decorrentes da Lei nº 6.938/81 e 

regulamentos, com os respectivos registros e comprovações 

oficiais (ex. Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou certificação energética), além de 

atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos.  

 

• DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL e 

CULTURAL: A contratação atende as diretrizes da Lei nº 13.979/20, 

além de atingir diretamente as necessidades sociais, haja vista ser o 

objeto para imediato combate a pandemia coronavírus, bem como 

seguir alinhada aos padrões nacionais de aquisição para 

enfrentamento da emergência. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

I - exercer a fiscalização dos produtos por servidores especialmente designados;  

II - documentar as ocorrências havidas e controlar os produtos;  

III - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado; 

 IV - emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 
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aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;  

V - relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua 

propriedade que serão disponibilizados para a entrega dos produtos, quando for o caso, 

com a indicação do respectivo estado de conservação; 

 VI – permitir o acesso dos empregados do contratado, quando necessário.  

VII – indicar os locais onde os produtos serão entregues; e  

VIII - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

contratado.  

IX - Efetuar o pagamento ao Contratado nos prazos e condições estipuladas neste 

Instrumento.  

X – Comunicar imediatamente ao Contratado qualquer irregularidade dos produtos, 

objetos deste Termo de Referência.  

 

10. DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

 

10.1. A contratante fiscalizará os produtos através de técnicos habilitados e devidamente 

credenciado, mediante solicitação por escrito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

10.1.2. Ficarão designadas as servidoras ALINE PATRICIA DE ASSIS, sobre o número 

de matrícula 004261, como FISCAL TITULAR, e a servidora, MARIA DE NAZARE 

PEREIRA CARDOSO, sobre o número de matrícula 004316, como FISCAL SUPLENTE, 

ambas responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, 

cabendo proceder ao registro das ocorrências, adotando as providências necessárias ao 

seu fiel cumprimento, tendo como parâmetro os resultados previstos nos contratos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou possíveis irregularidades 

observadas. 

 

11. DAS CONDIÇÕES E PAGAMENTO  

 

11.1. Os pagamentos serão efetuados ao Contratado em até 30 (trinta) dias da emissão 

e apresentação da nota fiscal/boleto de pagamento, devidamente assinado. 

11.2. Ocorrendo qualquer discrepância entre os produtos, o pagamento ocorrerá somente 
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após o saneamento das irregularidades iniciando um novo prazo.  

 

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

12.1. O período de vigência do contrato será de 6 (Seis) meses,  podendo também deixar 

de ter eficácia no caso de cessação da situação de emergência. Terá eficácia legal após 

sua assinatura e sua publicação conforme o art. 4º-H da lei nº 13.979/2020, podendo ser 

prorrogado, se comprovado a vantagem para a CONTRATANTE, desde que haja 

autoridade formal da autoridade competente e observados os requisitos legais 

 

13. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 

10.520/2002, a CONTRADA que: 

 

a) Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência desta contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do Contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

 

13.2. Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a 

CONTRATADA que: 

 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

13.3. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes 
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do subitem 14.1., a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida: 

 

I. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no 

caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato 

ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à 

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

 

II. Multas: 

 

a) multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor 

dos bens entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a 

CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela 

rescisão contratual, em razão da inexecução do objeto. 

b) multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato 

por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de 

inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual a que se 

refere a Cláusula Nona deste Contrato, se for o caso. 

c) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor dos 

ônibus que estiverem em desacordo com as condições de garantia do produto, 

limitada a 10% (dez por cento) do valor desses bens. 

d) multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das 

condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a 

qual será calculada sobre o valor total da parcela não adimplida do Contrato. 

e) multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional 

à obrigação inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 

f) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, 

no caso de rescisão por inexecução total do objeto. 

 

III. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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IV. Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade 

CONTRATANTE e descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos; 

 

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida 

a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

13.4. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 

9.784/1999. 

13.5. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em 

consideração, na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e 

mínimos abstratamente previstos à hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do 

infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o oferecimento de risco ao usuário, o caráter 

educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, observados 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

13.5. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

13.6. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 

advertência, suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar 

com a Administração da CONTRATANTE. 

13.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à 

publicidade dos atos praticados pela Administração. 

 

14. DAS CONDIÇOES GERAIS  

 

14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, em 

até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 4º-I) da lei 
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Federal 13.979/2019, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica 

do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha 

de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado 

em geral.  

 

I) A PREFEITURA DE REDENÇÃO – PA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer 

serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em 

desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo 

rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 59, 77 e seguintes da Lei n. 

8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da mesma lei, sem 

prejuízo das sanções previstas. 

 

 II) Qualquer tolerância por parte da A PREFEITURA DE REDENÇÃO – PA, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no que tange ao cumprimento 

das obrigações ora assumidas pelo Contratado, não importará, em hipótese alguma, em 

alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas 

as condições do ajuste e podendo a PREFEITURA DE REDENÇÃO – PA, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL exigir o seu cumprimento a 

qualquer tempo.  

 

III)  A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou 

de responsabilidade entre a Prefeitura de Redenção - PA e o Contratado para a execução 

do objeto contratual, sendo o Contratado o único responsável por todas as obrigações ou 

encargos, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de 

caráter securitário ou qualquer outra. 

IV) O Contratado assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, de forma direta ou indireta à PREFEITURA DE REDENÇÃO – PA, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, produzidos em decorrência da 

execução do objeto do contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao 

Tribunal o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 

prejuízos.  

 

V) O Contratado guardará sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela 
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PREFEITURA DE REDENÇÃO – PA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo 

vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e 

mesmo após o seu término.  

VI) Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos 

ou elaborados pelo Contratado durante a execução do objeto contratual serão de 

exclusiva propriedade da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – 

SEMADS, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para 

qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS, sob pena de responsabilização 

administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação. 

Redenção – PA, 13 de julho de 2020. 

 
__________________________________________ 

Maria Jucema F. Cappellesso 
Secretária Mun. De Assistência e Desenvolvimento Social. 

Decreto nº 008/2017 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO nº------/2020. 
 
               PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2020 
 
  
O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
regularmente no CNPJ (MF) nº. 11.190.128/0001-81, situada à Rua ____________ n.º __  Setor 
____________ Redenção - PA, contatos comerciais/oficiais: (94)_______________ e e-mail: 
_______________ representada por sua gestora, a Sr.ª Maria Jucema F. Cappellesso, 
brasileira, XXXXX, inscrita regulamente no CPF nº XXXXX, RG nº XXXXXX, residente e 
domiciliada à Rua XX, nº XX, Setor XXXXX, neste Município doravante denominado 
contratante e a empresa ______________________________, situada à Rua ___________________, nº 
______, Setor _______________________, município de ____________/_______, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, neste ato representado por seu Sócio Proprietário o Srº 
_______________________, brasileiro, _________________, empresário, inscrito no RG nº 
_______________________ e CPF nº ________________________ residente e domiciliado na Rua 
_____________, nº _______, Setor ________________, município de ____________ /____________ contatos 
comerciais / oficiais: (______) __________________________ e e-mail: 
______________________________________________ doravante denominada CONTRATADA, têm entre 
si, justa e acertada a presente, Contratação de Fornecimento, por prazo determinado, nos 
termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com fundamento jurídico de 
CONTRATO Administrativo de Direito Público, mediante as cláusulas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente 
instrumento é decorrente do Processo Licitatório nº 096/2020, na modalidade Pregão 
eletronico nº 027/2020, de 19/08/2020, devidamente homologado pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com fundamento na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que dispõe sobre Licitações Públicas e Contratos 
Administrativos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
TIPO TABLETES IMPRESSORA E NOTEBOOKS, INCLUSO FRETE. EM ATENDIMENTO O 
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA-CRIANÇA FELIZ E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
CADASTRO ÚNICO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE REDENÇÃO - PARÁ, de acordo com os Itens 
nº ____ e ____ do Anexo II do Edital de Licitação, que passa a fazer parte integrante deste 
instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser 
firmado terá vigência a partir de ______/_____/2020 e término em XX/XX/2020, podendo 
essa data ser prorrogada conforme necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de 
Saúde, através de comunicação formal prévia.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado 
obedecendo ao art. 57 da Lei 8.666/93 e sua obrigações, através de Termo Aditivo e 
deverá se justificar por escrito. 
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§ ÚNICO – Os produtos deverão ser fornecidos em até 15 (quinze) dias após a emissão 
da Requisição expedida pelo Departamento de Compras desta Secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO - Para pagamento das despesas decorrentes do 
presente contrato, o CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação 
própria no seu orçamento vigente, cuja Nota de Empenho será emitida em conformidade 
com a despesa a ser liquidada em cada mês, obedecendo à seguinte dotação orçamentária:  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
 
20.09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
 
08.244.0137.2037 – PROGRAMA BOLSA FAMILIA  
08.244.1265.2343 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
 
CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados até 30 dias, 
conforme requisição e nota de empenho anexa à nota fiscal, mediante a comprovação da 
entrega dos produtos. 
 
§ Único - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas 
e previstas neste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO - O valor total 
dos produtos, objeto deste Termo de CONTRATO, de R$ ______________ 
(______________________), Conforme quadro de cotação em anexo. De acordo com a somatória 
dos ITENS licitados. 
 
Parágrafo Único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesma condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos 
produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do inicialmente estipulado no CONTRATO. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou 
sub-empreitar, no todo ou em parte, o objeto deste CONTRATO, sem expresso 
consentimento do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES - As partes se obrigam ao cumprimento da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 
§ 1º - A CONTRATADA se obriga a: 
 
Assumir toda a responsabilidade por todos os danos e prejuízos oriundos do 
fornecimento dos produtos, ou que deles venha, direta ou indiretamente, a provocar ou 
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros; 
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a) Acatar todos os métodos e instruções aprovadas pela CONTRATANTE, desde que tais 
métodos e instruções não infrinjam qualquer condição contratual;  

 
b) Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor; 

 
c) Pagar todos os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais, municipais e 
autárquicas que incidam ou possam vir a incidir sobre as operações objeto deste Termo de 
CONTRATO, ou de qualquer forma com ele relacionados; 
 
d) A contratada deve manter durante a execução do Contrato, todas as CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO exigidas na licitação (art.55, inciso XIII da Lei nº 8666/93) 
inclusive manter em dias suas obrigações, de forma a garantir a plena e contínua execução 
deste Contrato. 
 
§ 2º - A CONTRATANTE se obriga a:  
 
a) Designar fiscais: Servidora Sra ALINE PATRICIA DE ASSIS, sob o numero de 
matrícula nº 004261 como FISCAL DE CONTRATO TITULAR, e o Servidor MARIA DE 
NAZARE PEREIRA CARDOSO sob o número de matricula 004261 como FISCAL SUPLENTE 
para representá-la perante a CONTRATADA, para todas as questões que envolvam o 
presente Termo de CONTRATO e Aditivos. 
 
b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E 
COMERCIAIS - A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA Os objetos desta licitação deverão ser 
garantidos, sem ônus, por 12 meses, contados a partir da data de entrega dos mesmos, 
podendo ser alterado através de termo aditivo. 

a) Durante o prazo de Garantia os produtos a serem entregues não poderão ter o seu 

prazo de validade inferior a 12 (doze) meses de duração, contados a partir da solicitação do 

Departamento de Compras da Prefeitura. 

 
b) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de 

garantia as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

 

c) Na falta do produto objeto da licitação, é de responsabilidade da empresa a entrega 
do mesmo independentemente de ter em estoque ou não, no prazo solicitado pelo 
contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES - Pelo eventual descumprimento total ou 
parcial de quaisquer das cláusulas deste CONTRATO, garantida a prévia defesa, a 
CONTRATADA estará passiva das penalidades da lei, dentre elas: 
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a) Advertência; 
 
b) Pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente 
Termo de CONTRATO; 
 
b.1) as importâncias correspondentes às multas que forem impostas ao CONTRATO serão 
deduzidas dos pagamentos efetuados; 
b.2) as multas incidirão sempre sobre os valores atualizados “pro rata die” até o dia do 
efetivo pagamento; 

 
b.3) não havendo pagamento a fazer à CONTRATADA, serão as multas ou outros débitos 
inscritos na Dívida Ativa para cobrança executiva. 

 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, com suspensão 
de participação em licitações por 01 (um) ano, sem prejuízo das penalidades estabelecidas. 
 
§ 1º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, 
tendo a CONTRATADA um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação da 
penalidade, para a apresentação de recurso. 
 
§ 2º - A decisão final sobre o julgamento da penalidade será do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
através de processo interno devidamente instruído. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL - A 
inexecução total ou parcial deste CONTRATO ensejará sua rescisão, nos moldes do art. 77 e 
seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
§ 1º - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Termo de CONTRATO de pleno 
direito, independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou 
extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização, salvo por 
motivo de força maior, devidamente justificado, nos seguintes casos: 
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade do fornecimento dos produtos, nos prazos estipulados; 

 
d) O atraso injustificado do fornecimento dos produtos por três vezes consecutivas ou 
cinco alternadas; 

 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 
67 da Lei 8.666/93; 

 
f) A decretação de falência da CONTRATADA; 
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g) A dissolução da sociedade; 
 

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do CONTRATO; 

 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada ao 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO; 

 
j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do CONTRATO. 

 
§ 2º - Caso o CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o presente Termo de 
CONTRATO, poderá ele, a seu exclusivo critério, sustar o pagamento de quaisquer faturas 
e/ou documentos de cobranças pendentes, até que a CONTRATADA cumpra 
integralmente a condição contratual infringida, ficando esta sujeita à penalidade de 
multas. 
 
§ 3º - A parte que não estiver em mora não será responsabilizada pelo não cumprimento 
de suas obrigações, quando motivada por caso fortuito ou motivo de força maior, nos 
termos do artigo 1.058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, sendo 
considerados como caso fortuito os eventos da natureza e, como motivos de força maior, 
os oriundos de atos praticados por terceiros e que comprovadamente independam da 
vontade das partes. 
 
§ 4º - Qualquer circunstância que puder ser caracterizada como caso fortuito ou motivo 
de força maior, somente poderá como tal ser invocada pelas partes quando direta ou 
indiretamente afetar comprovadamente a parte que a invocar no tocante ao fornecimento 
dos produtos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - O não exercício por parte do 
CONTRATANTE de qualquer direito ou faculdade concedida no presente Termo de 
CONTRATO, não importará em renúncia, novação, prescrição, decadência ou preclusão, 
podendo o CONTRATANTE vir a exercê-los a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação 
resumida do instrumento de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda ser publicado no 
quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Redenção e Câmara Municipal, obedecendo ao 
art. 74 da Lei Orgânica do Município, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
qualquer que seja seu valor.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de 
Redenção, Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir qualquer questão judicial que, porventura, se faça necessária e relativa 
ao presente CONTRATO. 
 



 
 
 
                       

               ESTADO DO PARÁ 
                 MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

                  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

                    
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato 
em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas 
abaixo. 
 
 
Redenção - PA, ______ de____________de 2020. 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CONTRATANTE 
 
 
 

                      _______________________________ 
                             CONTRATADA 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Testemunhas:     A) _________________________   
     
 
                           B) _________________________ 
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Aos órgãos Compradores  

Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020 – Carta-Proposta de Fornecimento. 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme 
Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente licitação. 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo com o Anexo I do Edital. 
 
 

Item Descrição do Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

1    UN 
 

  

 2    UN     

 3    UN     

 VALOR GLOBAL 
  

  

 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados 
separados e incidentes sobre o fornecimento. 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

ANEXO III - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DE TRABALHADOR 
MENOR DE IDADE. 
 
 
 
(nome da empresa)    , inscrito (a) no 
CNPJ n°  ,     por     intermédio     de     seu     representante     legal      
o(a)  Sr(a)   _, portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no......................., DECLARA, para fins do  disposto no item  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,  e 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) 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 

                                                                                         (representante legal) 


