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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130 - Centro  
Serra da Saudade – MG – CEP: 35.617-000 

CNPJ: 18.301.069/0001-10 – Telefone: 37 3555 1112 – e-mail: serradasaudademg@gmail.com 

EDITAL Nº 010/2022 

PROCESSO N° 074/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de 
Serra da Saudade, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 

no 18.301.069/0001-10, com sede na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira, nº 130, 
Centro, na mesma cidade de Serra da Saudade, Estado de Minas Gerais, por meio de 
sua equipe de Pregão, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 
Complementar nº 123/2006, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 
Data da sessão: 18/11/2022 às 08:01 (oito horas e um minuto)  
Recebimentos de propostas até dia 18/11/2022 às 08:00 horas  
Abertura de propostas dia 18/11/2022 às 08:01 
O EDITAL estará disponível a partir do dia 04/11/2022 ás 10:00 horas 
 Tempo de Disputa: 10 (dez) minutos 
Modo de Disputa: Aberto 
 
Local: www.bll.org.br - "acesso identificado no link - licitações públicas. 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

aquisição de telões interativos equipados com software educacional para atender as 
necessidades da Secretaria de Educação, conforme condições e especificações contidas 
no Termo de Referência, Anexo I Edital e seus anexos. 

 
1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas 

as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, 
na classificação abaixo: 

 
4.4.90.52.00.2.05.05.10.301.0004. 
 
 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
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3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas 
junto a Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.org.br), devendo informar-se junto ao 
sistema a respeito de seu funcionamento e regulamento. 

 
3.1.2 - A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e 

Leilões está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho 
de 2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019. 

 
3.1.3 - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de 

empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes 
do horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 

 
3.1.4 -   O licitante deverá se informar junto à Bolsa de Licitações e Leilões 

sobre os procedimentos e documentos necessários para o seu credenciamento e 
obtenção da chave de acesso. 

 
3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 
 
4.2. A participação nesta licitação é restrita às microempresas - ME, 

empresas de pequeno porte - EPP e equiparadas (sociedades cooperativas que 
tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos 
limites definidos no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 
2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao 
objeto licitado, previamente credenciadas no aplicativo “Licitações”, conforme 
Título IX. 

 

4.2.1. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 
4.2.2. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.3. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.4. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 
4.2.5. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
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1993; 
4.2.6. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 
4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
4.2.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
 
4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações: 

 
4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49(Anexo – IV); 

 
4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos e que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias (Anexo – V); 

 
4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação. 

 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a  proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

 
6.1.1. Valor unitário e total do item; 
6.1.2. Marca; 
6.1.3. Fabricante; 
6.1.4. Na hipótese do item exigir Registro na Anvisa também deverá ser anexado 

o mesmo à proposta para fins de comprovação de sua regularidade, a ausência dessa 
informação onde ela for cabível ocasionará a desclassificação da proposta relativa ao 
item; 

 
6.1.5. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo 
de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 
competente, quando for o caso; 

 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 
 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas  
exigidas no Termo de Referência. 

 
7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 

7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 
7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
 
7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 
 
7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 
7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. Os licitantes 

poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 
7.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser de 2% (dois por cento). 

 
7.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com prorrogações. 

 
7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, 

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

 
7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
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7.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

 
7.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 
preço. 

 
7.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 
comunicada imediatamente ao provedor. 

 
7.18. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 
 
7.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
7.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
7.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 
para a recepção dos lances. 

 
7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada  somente 
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
7.23. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 
 
7.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 
 
7.25. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 
 
7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 
7.27. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
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acompanhada pelos demais licitantes. 
 

7.28. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 
7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do 
Decreto n.º 10.024/2019. 

 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar 

preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto  quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
8.2.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas  ou 
os indícios que fundamentam a suspeita; 

 
8.2.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte 
e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 
8.2.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento 

digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no 
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
8.2.4. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 
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8.2.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do  seu ulterior envio 
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.2.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

 
8.2.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
 
8.2.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 
previstas neste Edital. 

 
8.2.9. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar 

à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.2.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
 
8.2.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso. 

 
8.2.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
9. DA HABILITAÇÃO. 
 
9.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será 

verificada por meio da internet. 
 
9.2. Os documentos relacionados neste edital poderão ser substituídos pelo 

Certificado de Registro Cadastral - CRC, do Município de Serra da Saudade, em 
vigor na data da realização do Pregão, desde que expressamente indicados no referido 
cadastro e em vigor na data da realização do Pregão. 

 
9.2.1. A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou 
instrumento público ou particular de procuração, ou Carta de Credenciamento, com 
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vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos documentos. 
 
9.2.2. Caso não conste no CRC do Município quaisquer documentos exigidos no 

edital, o licitante deverá complementar a documentação exigida. 
 
9.2.3. Se os documentos relacionados no edital, indicados no CRC, estiverem 

com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em vigor. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

 
9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 
a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
9.7. Ressalvado o disposto no item 9.2 (CRC), os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins  de 
habilitação: 

 
9.8 Habilitação jurídica: 
 
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
 de  responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 
filial ou agência; 
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9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 
dos seus administradores; 

 
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 
 
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 
 
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 
9.9.3. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Caso o 
licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual 
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
9.9.4. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pelo setor competente do 
Município. 

 

9.9.5. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

 

9.9.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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9.9.7. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
9.9.7.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 
exigências do edital. 

 
9.9.7.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência 
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

 
9.9.7.3. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
9.10. Qualificação Técnica 
 
9.10.1. Apresentação de um atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa 

física ou jurídica, para comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação. 

 
9.11. Qualificação Econômico-financeira 
 
9.11.1 - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 
 
9.12. Declarações 
 
9.12.1. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição (Anexo III); 

 
9.12.2. que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da 

Lei Complementar n.º 123/2006 (Anexo IV); 
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9.12.3. que cumpri os requisitos de habilitação e que a proposta atende às 

exigências do edital (Anexo V). 

9.12.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (Anexo VI); 

 
9.13. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 
 
9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 

 
9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 

 
9.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, 

em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico 
e deverá: 

 
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

 
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 
 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada 

em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 

 
10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
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unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 
8.666/93). 

 

10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 
10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 
10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 
10.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que 
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 

 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 
admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 
11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 
11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 
 
11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no endereço constante neste Edital. 

 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 
dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta. 

12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 
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data de seu recebimento. 
 
15.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
15.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 
15.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 

negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
15.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital 

e seus anexos; 
 
15.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas. 

 
15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou retirar a nota 
de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada 
a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual 

são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas 
no  Termo de Referência. 
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19. DO PAGAMENTO 

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 

 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, 
o licitante/adjudicatário que: 

 

20.1.1. não assinar o termo de contrato e/ou ata de registro de preços ou 
aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta; 

 
20.1.2. apresentar documentação falsa; 

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

20.1.5. não mantiver a proposta;  

20.1.6. cometer fraude fiscal; 

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 
 
20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro 

de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente. 

 
20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP  
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

 
20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que 
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

 

20.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
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prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

 

20.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Serra da 
Saudade, pelo prazo de até cinco anos; 

 
20.4.6. 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 a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados; 

 

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as 
demais sanções. 

 

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de  
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 
unidade administrativa. 

 

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e 
prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por 
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

 

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos 
causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

 

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

20.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão 
previstas no Termo de Referência. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

 
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 
 
21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
 
21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

 
21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir- 

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

 
21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público. 

 
21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 
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ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.serradasaudade.com, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na sede da 
Prefeitura, nos dias úteis, no horário das 12 horas às 16 horas, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
21.12.1. ANEXO I - Termo de Referência 
21.12.2. Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 
21.12.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 
21.12.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; 
21.12.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos 

de Habilitação e que a Proposta Atende às Exigências do Edital; 
21.12.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação; 
21.12.7. Anexo VII - Minuta de Contrato;  

Serra da Saudade, 03 de novembro de 2022. 

 

 

 
DANIEL PAIVA BORGES 
PREGOEIRO MUNICIPAL
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022. 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. 

 
1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento DE DISPLAY TOUCH SCREEN COM SOLUÇÃO 

EDUCACIONAL conforme especificações do presente neste termo de referência para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação, conforme especificações deste documento. 

A presente contratação contempla, resumidamente: 
 Monitor Interativo; 

 Gabinete (Metálico): Elétrico 

 Solução Educacional  

 Todos os serviços de instalação, configuração e ativação necessários para o pleno funcionamento da solução; 

 Suporte técnico para esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas; 

 Manutenção corretiva em todos os componentes desta solução, garantindo o pleno funcionamento de todos os itens; 

 
2. REQUISITOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DAS AQUISIÇÕES E DO QUANTITATIVO 
3.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 
ITEM QTD UND DESCRIÇÃO 

01 02 Un DISPLAY TOUCH SCREEN COM SOLUÇÃO EDUCACIONAL, INCLUSO SUPORTE 
ADICIONAL 
Display multitouch de 65 polegadas: para prospecção de conteúdo multimídia, não serão 
aceitos TVs/monitores com moldura digitalizadora de forma separada, o display deverá ser um 
único produto com apenas uma fonte de alimentação elétrica, com botão físico frontal de 
ligar/desligar que inicia os sistemas operacionais em conjunto com o hardware, ponto único de 
alimentação e chave elétrica geral ligar/desligar. 
 
Abaixo especificações mínimas: 
 

 Proporção: 16: 9  
 Luz de fundo: DLED.  
 Resolução mínima: 3840x2160 
 Brilho: 310 CD. 
 Taxa de Contraste: 1.300: 1  
 Ângulo de Visão: 178º.  
 Vida útil: 50.000 Horas. 
 Potência de saída de som: Mínimo 02 X 15W 
 Fonte de Alimentação: A.C.:100-240v;60/50 Hz.  
 Consumo em Standby: <0.5W. 
 Alça para transporte. 

 
Conexões Parte Traseira: 
 

 1 WIFI homologado pela ANATEL (não será aceito dispositivo adaptador ou 
módulo Wi-Fi externo), nativo no equipamento. 

 1RJ45 
 1 HDMI 2.0 
 1 USB 2.0 
 1 USB TOUCH 
 1 MIC 
 1 FONE DE OUVIDO 
 1 VGA  
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 1 RS232 
 

 
Parte Frontal: 
 

 USB2.0 ANDROID E WINDOWS 
 USB3.0 
 1 HDMI 
 BOTOES DE LIGA/DESLIGA E VOLUME 

 
 
Sistema operacional: 
 

 Mínimo Android 8.0 incluso no Display, com  
 3GB de processador,  
 32 GB de Memória, 
 Loja de aplicativos instalada, suporta arquivos word, excel, power point, PDF e outros, 

deve possuir conexão Wireless (antena inclusa), e que permita instalação de 
aplicativos externos, o pacote inicial deverá incluir browser de internet e aplicativo do 
Touch Screen. 

 Idioma em Português do Brasil. 
 Recursos MultiToque (no mínimo) Quantidade de Toques Simultâneos: 20 toques 
 Objetos possíveis para toque: Dedo, caneta de escrita e/ou outro objeto. 
 Resposta de: 10ms. 
 Velocidade de marcação: Click 2,5ms continuo 1ms . Precisão do toque: Igual ou 

menor 1mm 
 Velocidade do cursor: 300 pontos / segundo. Tecnologia de 

toque: Infravermelho. Proteção de tela e segurança. 
 Vidro temperado de 4mm de espessura com anti- reflexo. 

 
Deverá vir Acompanhado do Display Touch Screen: 
 

 02 Canetas para uso no display Touch Screen. 
 01 Computador OPS: Modulo OPS para Tela interativa com configuração Mínima i5 /8GB 

/SSD 256GB armazenamento memória e Windows 10.   
 RJ45 
 1 HDMI  
 USB 2.0 
 USB 3.0 
 1 MIC 
 1 FONE DE OUVIDO 
 1 VGA  
 Controle remoto. 
 Manual do usuário em português do Brasil. 
 Suporte de parede do fabricante do equipamento. 
 Suporte adicional compatível com o monitor, com rodas e que permita a locomoção do 

mesmo. 
 Software do display Touch screen  
 Ferramentas auxiliares para dinâmica da aula, comuns para educação que fazem a 

comunicação interativa entre Professor e aluno. 
 O Software deverá apresentar características de uso multitoque para um ambiente 

colaborativo que permita a escrita com dedo, caneta e objeto similar, incentivar os alunos 
e professores no uso a interagir e trabalhar juntos. Aumentar a eficiência do ensino e 
apresentação com ferramentas integradas e funcionais para a educação e negócio, tais 
como: 

 Temporizador(timer)Calculadora. 
 Holofote Cortina de tela. 
 Acesso a webcam. 
 Ferramentas de matemática com no mínimo: Régua Esquadro, transferidor e compasso. 

  
 Software educacional licenciado por 12 meses em sistema operacional Windows para 
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1. JUSTIFICATIVAS 
 
1.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 
1.1.1 – A constante evolução nos métodos educacionais envolve o campo da 

informática e das interações em multimidia, o sistema requerido demonstra eficiência 
ao permitir que os professores demonstrem seus conteúdos de forma interativa dentro 
da sala de aula, fazendo com que os alunos tenham mais interesse e se envolvam mais 
no processo. 

 
2.2 - JUSTIFICATIVA DA NATUREZA COMUM DO OBJETO. 

2.2.1- Considerando as características dos equipamentos a serem adquiridos, o 
objeto desta aquisição pode ser caracterizado como bem comum, possuindo, 
desse modo, padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente 
e amplamente encontrados no mercado correlato, nos termos do parágrafo único, do 
art. 1°, da Lei 10.520, de 2002. 

 
3- ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS 

explorar conteúdos com as seguintes funcionalidades:  
 1.150 imagens de alta definição em 3d,  podendo variar entre importantes personalidades e 

cenários, reações naturais, biologia, química, como corpo humano,  corpo humano para 
crianças,  males do tabagismos, pré-história, alimentos saudáveis, vegetais,  arte e cultura, 
sistema solar, terras, mapas, vulcões, erupções e mais de 5000 imagens e áudios, mais de 110 
aplicações e jogos planejados para ilustração, ferramentas e jogos infantis, podendo variar 
entre importantes personalidades e cenários, reações naturais, biologia,  química, matemática, 
educação financeira,  alfabeto, caça palavras, educação financeira,   como também imagens de 
satélites,  Desenvolvimento de competências e permissão para que os professores preparem 
lições que incentivem e inspirem os alunos com facilidade a   aprimorarem  seus 
conhecimentos. 

 
 GARANTIA DE 12 MESES com suporte e atendimento técnico via service desk e 

presencial. 
 Instalação e treinamento inclusos no prazo de ate 10 dias uteis após entrega do 

equipamento. 
 TREINAMENTO PRESENCIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SENDO 

QUE OS MESMOS DEVERÄO SER MINISTRADOS INDIVIDUALMENTE POR 
UNIDADE ESCOLAR DURANTE 01 DIA PARA TODOS OS USUÁRIOS.  

 (OS TREINAMENTOS SERÃO 01 POR DIA PARA CADA UNIDADE, E 04 HORAS 
CADA UM). 

 FORNECER 03 TREINAMENTOS PARA OS ESPECIALISTAS DE CADA ESCOLA 
ONDE SERÃO FORMADAS TURMAS DE NO MAXIMO 10 PESSOAS POR 
TREINAMENTO DE 04 HORAS CADA UM. 

 
 O licitante terá que fornecer uma amostra e realizar uma prova conceito de todos os 

recursos solicitados em até 04 dias corridos após ser adjudicado. 
 O licitante deverá comprovar, ter base fixa/comercial, com endereço comprovado, em 

um raio de no máximo de 350km deste órgão, afim de prestar suporte técnico in loco em 
até 48 horas úteis. 

 Ao ser adjudicado, o licitante devera apresentar declaração do fabricante, comprovando: 
que é um revenda e/ou distribuidor autorizado do fabricante, que atenda na integra as 
especificações técnicas, o equipamento esta em linha de produção e que a empresa 
possui técnicos treinados para prestar atendimento técnico in loco. 
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3.1 - Conforme exigência legal foi elaborada a Planilha Orçamentária, utilizando 

a média aritmética dos valores apresentados nas pesquisas de preço pelas empresas 
do ramo, conforme quadro abaixo e pesquisas de preço, os equipamentos/produtos 
listados na coluna MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA devem ser considerados na 
elaboração da proposta, somente serão aceitos itens com qualidade/recursos iguais ou 
superiores aos indicados neste termo de referência. 

3.2 - O valor total estimado desta licitação é de R$ 67.520,00 (sessenta e sete 
mil quinhentos e vinte reais). 

 
3.3 - O preço será considerado completo. No preço ofertado deverão estar 

incluídos, não só a remuneração e lucro da Contratada, como também todos os gastos 
necessários à completa e total execução do objeto, inclusive os custos com fretes e 
deslocamentos ao Município para a entrega do objeto. 

 

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 - As despesas, decorrentes desta licitação, correrão á conta dos orçamentos 

do exercício de 2022, compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente 
nos Programas de Trabalho: 

4.4.90.52.00.2.05.05.10.301.0004.1.0014  
 
5 - PRAZO DE ENTREGA 
 

5.1 - O prazo de entrega do objeto será de 15 (quize) dias e começará a fluir a 
partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização  de 
Fornecimento, que será emitido após aprovação da licitação e autorização pela 
autoridade competente. 

 
6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança 

respectiva ao Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data 
final do período de adimplemento da obrigação. 

 
6.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a 

Prefeitura Municipal de Serra da Saudade, sede na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira 
130 – Centro – Serra da Saudade - MG, CNPJ n.º 18.301.069/0001-10. 

 
6.3 - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA 

SAUDADE, após vistoria e liberação do objeto pela Secretaria Municipal de Educação, 
em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal; 

 
6.4 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o 

prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da 
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nova documentação isenta de erros. 

6.5 - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de 
situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS, FGTS e Trabalhista 
apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade 
expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro 
do prazo de validade. 

 
7 - LOCAL DE ENTREGA 
 
7.1 - O objeto licitado deverá ser entregue na sede da Prefeitura Municipal de 

Serra da Saudade - MG, sem ônus para o mesmo, cabendo ao responsável pelo setor 
requisitante conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital. 

 
8 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

8.1 - O recebimento provisório do objeto será efetuado pelo requisitante nos 
termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
8.2 - O recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo requisitante, depois 

de verificada a conformidade das especificações técnicas com aquelas contratadas e 
consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital. 

 
8.3 - O aceite/aprovação do objeto pelo MUNICIPIO não exclui a 

responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou 
disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO II deste edital. 

 
9 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 

9.1 - DA CONTRATADA 
 

9.1.1 - Entregar o produto no local de entrega previsto neste termo. 
 
9.1.2 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos. 
 
9.1.3 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que 

se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do 
objeto do edital. 

 
9.1.4 - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites 

fixados no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.1.5 - Credenciar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE – 

MG funcionário que atenderá as requisições dos produtos objeto do edital. 
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9.1.6 - Todas as despesas necessárias para efetuar o reparo, correção, 

remoção ou substituição das peças ou equipamentos em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções, durante a garantia, ficarão a cargo da CONTRATADA. 

 

9.2 – DA CONTRATANTE 
 
9.2.1 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta 

solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato; 
 
9.2.2 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da 

Nota Fiscal. 
 
10 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital, 

caberá ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação, que determinará o que 
for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto. 

 
10.2 - Ficam reservados a fiscalização do contrato o direito e a autoridade para 

resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo 
administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não 
acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação. 

 
10.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato 

deverão ser solicitadas formalmente pela contratada à autoridade administrativa 
imediatamente superior ao Gestor, através dele, em tempo hábil para a adoção de 
medidas convenientes. 

 
10.4 - A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela gestão e fiscalização, obrigando-
se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e 
comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. 

 
10.5 - A existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto 
da contratação, às implicações próximas e remotas perante o MUNICÍPIO ou perante 
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da 
execução contratual não implicará corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus 
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, 
proceder ao ressarcimento imediato ao MUNICÍPIO dos prejuízos apurados e 
imputados a falhas em suas atividades. 

 
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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11.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o 
MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE, sem prejuízo das perdas e danos e das multas 
cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as 
penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, bem como, no 
que couberem, em especial, as seguintes sanções: 

11.1.1 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o 
prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei 
civil; 

11.1.2 - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer 
natureza, seja contratual ou legal. 

11.2 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas 
cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o MUNICÍPIO DE SERRA 
DA SAUDADE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais 
cabíveis. 

11.3 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo Município de Serra da Saudade à contratada 
ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os 
parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.4 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do 
pactuado, o direito do MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE de rescindir de pleno 
direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11.5 - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do prazo de validade 
da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a execução, 
descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal n° 
10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo 
proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada. 

 
11.6 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas da 

garantia prestada pela contratada e, caso a multa aplicada seja de valor superior ao 
valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
Município ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com 
os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
 
 

IVAN HERNANE DE OLIVEIRA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/2022  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 
 

Razão Social: 

Logradouro: N.º Bairro: 

Cidade: UF: MG CEP: Tel.: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Dados para Pagamento Banco: N/º da Conta:  Agência:  

N° 
Item 

Descrição Quant.Unid. Marca/Modelo Valor unit. Valor 
Total 

      

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à 
licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma 
de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. 

 
 
 
 

ASSINATURA E CARIMBO CNPJ 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 
JURÍDICA 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. 
 
 

  , inscrita no CNPJ sob o nº  , 

por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)  , 

portador do Documento de Identidade nº e inscrito no CPF sob o nº 
  , DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao 

disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, 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. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 

 

  , de de 2022. 
 
 

Assinatura (representante legal):    
 
 
 

Qualificação:    
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022.  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. 
 

A empresa     , inscrita no CNPJ sob o nº  ,  

por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)      

 portador do Documento de Identidade nº    ,  

inscrito no CPF sob o nº    , DECLARA, sob as penas da Lei, 

que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como: 

( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 

3º da Lei Complementar n.º 123/2006. 

( ) Equiparada (parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.826, de 31 de julho 

de 2013) 

( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de 

habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei 

Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, 
decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 

  , de de 2022. 
 
 
 

(assinatura do representante legal) 



 
 

Página 30 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130 - Centro  
Serra da Saudade – MG – CEP: 35.617-000 

CNPJ: 18.301.069/0001-10 – Telefone: 37 3555 1112 – e-mail: serradasaudademg@gmail.com 

ANEXO V 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E QUE A PROPOSTA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. 
 
 

A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº  , 

por intermédio de    seu representante legal, Sr.(a)  , portador do 

Documento   de Identidade nº  , inscrito no CPF sob o 

nº 

  , DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital, a teor 

do art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02. 

 
 
 
 
  , de de 2022. 
 
 
 
 
 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022. 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. 
 
A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº  , 

por intermédio de   seu representante legal, Sr.(a)  , 

portador do Documento   de Identidade nº , inscrito no CPF sob o 
nº 

  , DECLARA, sob as penas da Lei, que NÃO existem fatos 

impeditivos da habilitação, obrigando-se a declarar a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, a teor do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. 

 
 
 
 
Serra da Saudade, de de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 

(assinatura do representante legal)  
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ANEXO VII MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO N° /2022 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERRA DA SAUDADE E A EMPRESA , VISANDO À AQUISIÇÃO DE TELÕES 
INTERATIVOS E SOFTWARE EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

 

O MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira 130, Centro, CNPJ n.º 
18.301.069/0001-10, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Ivan Hernane de  
Oliveira, Secretario Municipal de Educação deste município, brasileiro, casado 
residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominada simplesmente 
CONTRATANTE/MUNICÍPIO e, a seguir denominada CONTRATADA a empresa  
 , situada na Rua    n°      
, Bairro            , Cidade , inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

  , representada neste ato por  , CPF n° , residente e 
domiciliado no município de , resolvem firmar o 
presente contrato para fornecimento de equipamentos, com fundamento no processo 
administrativo n° 074/2022, Pregão Eletrônico n° 010/2022, que se regerá pelas 
normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, lei 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 10.024/19, e do instrumento 
convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições irrestrita e 
incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Aquisição de _______________, conforme condições e especificações contidas no 

TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo II, que passa a fazer parte integrante deste 
contrato, para todos os efeitos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS 
O valor e as quantidades para aquisição dos produtos decorrentes deste 

contrato estão apresentados no quadro abaixo:  
- - - - - - - - - - - -  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
O valor total deste contrato é de R$ ( ). 
 
Parágrafo Único - Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, 

embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra e demais encargos indispensáveis ao 
perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
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hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico- financeiro, 
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou de redução 
dos preços praticados no mercado. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária, para o corrente exercício de 2022 assim classificados: 
 
4.4.90.52.00.2.05.05.10.301.0004.1.0014  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência da contratação será até 31/12/2022, contados a partir da 
assinatura do contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 

O prazo de entrega do objeto será de 15 (quinze) dias e começará a fluir a partir 
do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de 
Fornecimento, que será emitido após aprovação da licitação e autorização pela 
autoridade competente. 

 
Subcláusula primeira - O objeto licitado deverá ser entregue na sede da 

Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG, sem ônus para o mesmo, cabendo ao 
responsável pelo setor requisitante conferi- lo e lavrar Termo de Recebimento 
Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as 
exigências do edital. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Subcláusula primeira - A licitante contratada deverá apresentar a 
documentação para a cobrança respectiva ao Departamento de compras, até o 5º 
(quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação. 

 
Subcláusula segunda - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos 

contra a Prefeitura Municipal de Serra da Saudade. 
 
Subcláusula terceira - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE, após vistoria e liberação do objeto pela 
Sec.Mun. de Educação, em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal; 

 
Subcláusula quarta - A retenção dos tributos não será efetuada caso a 

Contratada apresente, junto com sua nota fiscal, a comprovação de que é optante do 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES. 

 
Subcláusula quinta - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos 
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comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, INSS, FGTS e 
Trabalhistas apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem 
com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos 
documentos dentro do prazo de validade. 

Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o 
prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da 
nova documentação isenta de erros. 

 
Subcláusula sexta - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA 

enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram 
impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
A execução das obrigações contratuais será fiscalizada por um servidor 

designado pela Secretária Municipal de Educação ou a quem esta delegar, denominado 
Fiscalização, que terá autoridade para exercer, como representante da Administração, 
toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e controle da execução 
contratual. 

 
Subcláusula primeira. À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 
I - solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração 

todas as providências tempestivas necessárias ao bom andamento da avença. 
II - acompanhar e fiscalizar a execução, bem assim indicar as ocorrências 

verificadas; 
III - encaminhar ao departamento jurídico da Prefeitura Municipal os 

documentos com as ocorrências que impliquem possíveis sanções à Contratada; 
IV - solicitar a imediata substituição de qualquer item fornecido em desacordo 

ou que for julgado prejudicial ou insatisfatório; 
V - notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução do contrato para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias. 

 
Subcláusula segunda. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas 

responsabilidades contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
 
Subcláusula primeira. O recebimento provisório do objeto será efetuado pelo 

requisitante nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Subcláusula primeira. O recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo 

requisitante, depois de verificada a conformidade das especificações técnicas com 
aquelas contratadas e consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste 
edital. 
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Subcláusula primeira. O aceite/aprovação do objeto pelo MUNICIPIO não 

exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade 
ou disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO II deste edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a enviar 

todo o empenho necessário ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe 
são confiados e, ainda, a: 

I - Entregar o produto no local de entrega previsto neste termo. 
II - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos. 
III - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a 

que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do 
objeto do edital. 

IV - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites 
fixados no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

V - Credenciar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA 
SAUDADE – MG funcionário que atenderá as requisições dos produtos objeto do edital. 

VI – Fornecer no momento da entrega dos produtos os respectivos manuais, 
com tradução em Língua Portuguesa, se for o caso; 

 
9.1.7 – Arcar com todas as despesas necessárias para efetuar o reparo, correção, 

remoção ou substituição das peças ou equipamentos em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções, durante a garantia dos produtos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a: 
 
I – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta 

solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato; 
 
II – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da 

Nota Fiscal. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES SOBRE A 
CONTRATADA 

 
Subcláusula primeira - No caso de descumprimento total ou parcial das 

condições deste edital, o MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE, sem prejuízo das 
perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, 
conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 
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8.666/93, bem como, no que couberem, em especial, as seguintes sanções: 
 
Subcláusula segunda - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia 

útil que exceder o prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados 
os limites da lei civil; 

 
Subcláusula terceira - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor total da contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de 
qualquer natureza, seja contratual ou legal. 

 
Subcláusula quarta- As multas moratórias e administrativas poderão ser 

aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o MUNICÍPIO DE 
SERRA DA SAUDADE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais 
sanções legais cabíveis. 

 
Subcláusula quinta- As multas administrativas e moratórias aplicadas serão 

descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município de Serra da 
Saudade à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em 
consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
Subcláusula sexta - A aplicação de multas não elidirá, em face do 

descumprimento do pactuado, o direito do MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE de 
rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais 
cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
Subcláusula sétima - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do 

prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a 
contratação, apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a 
execução, descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei 
Federal n° 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, 
tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada. 

 
Subcláusula oitava - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão 

descontadas da garantia prestada pela contratada e, caso a multa aplicada seja de 
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo Município ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em 
consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE 

 
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a 
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terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA 

CONTRATADA 
 
A Contratada declara, no ato de celebração deste contrato, estar plenamente 

habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume, o compromisso de manter, 
durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que é condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante, nos termos do 
parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas 

neste instrumento, na Lei n° 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, 
realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações 

previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências 
do artigo 80, da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU 
OMISSOS. 

 
Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão 

responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de 
força maior, ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo entre as 
partes. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as 

questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de 
força maior. 

 
Subcláusula primeira. Para os casos previstos no caput desta cláusula, o 

Contratante poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade 
de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles 
motivos. 
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Subcláusula segunda. Para assegurar rápida solução às questões geradas em 

face da perfeita execução deste contrato, a Contratada fica desde já compelida a 
avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração em seu endereço ou telefone. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da comarca de Dores do Indaiá - MG, como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em 

duas vias de igual teor e forma para um só efeito legal. 
 

Serra da Saudade, de de 2022. 
 
 
 

CONTRATANTE CONTRATADA 
 
 


