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EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - RP 

 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE – EPP E MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI. 

 
PREÂMBULO 

 

A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV, através do Pregoeiro Público 

BRUNO FELISBERTO DA SILVA, designado pela Portaria nº 025/2018 publicada em 23/05/2018, 

torna público a instauração da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 

17.07.2002, Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 

07/08/2014, Decreto Municipal nº. 419 de 18 de julho de 2017, aplicando subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições contidas na lei Federal n° 8.666 de 21.06.1993, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se às 09h00min no dia 11 de JULHO de 2018 na 

Sede da Prefeitura Municipal do Ipojuca, situada na Rua Cel. João de Souza Leão, s/n – Centro 

– Ipojuca – PE. 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 

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

 
1. DO OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual Aquisição de 
materiais, aparelhos e equipamentos de informática para atender as necessidades da 
Autarquia Previdenciária do Ipojuca - IPOJUCAPREV, de acordo com as características e 
quantidades previstas no ANEXO II, do presente edital. 
 
 
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 Poderão participar deste Pregão Presencial exclusivamente as empresas enquadradas como 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, 

nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), desde 

que atendam o disposto nos títulos DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e DA PROPOSTA DE 

PREÇOS, e apresentarem a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação – 

Anexo III. 

2.2 Estarão impedidas de participar deste Pregão Presencial, Empresas que: 
 

a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração, nos 
termos do art. 87, III da Lei n. 8.666/93; 
 

b) Sejam declarados inidôneos em qualquer órgão da Administração Pública, nos termos do art. 
87, IV da Lei n. 8.666/93; 

 

c) Estejam impedidos de licitar e contratar, com base no art. 7º da Lei n. 10.520/02. 
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d) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  

 
e) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado;  
 

f) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR e DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

3.1 O órgão gerenciador será a Autarquia Previdenciária do Ipojuca - IPOJUCAPREV. 

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no 
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Municipal 
nº 419, de julho de 2017. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para os órgãos e entidades participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente 
aderirem. 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo contratado das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada 
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, 
desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, podendo assinar 

a declaração em modelo fornecido pelo pregoeiro. 

5.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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a) Ato de inscrição, devidamente registrado na Junta comercial, consolidado ou com alterações, 
se houver, em se tratando de empresários individuais; 

 
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou o respectivo 

instrumento de consolidação contratual em vigor, com as alterações, se houver, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais; 
 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício, em se tratando de Sociedade por Ações; 
 

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

e) Tratando-se de procurador, além dos documentos exigidos nos itens a, b, c, d, com indicação 
dos poderes do mandante para outorga, o instrumento de procuração pública ou particular 
com firma reconhecida, com poderes específicos para formular lances, negociar preço, 
interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame; 

 
f) Documento oficial de identificação que contenha foto do representante do licitante; 

 
g) Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de Habilitação, conforme modelo anexo a 

este edital; 
 

h) Comprovação dos Benefícios da Lei Complementar Nº 123/2006. 
 

h.1) A condição de Microempresa (ME), de Empresa de Pequeno Porte (EPP), para efeito do 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 45), deverá ser 

comprovada mediante: 

I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita 

Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

II – Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando 

ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 

123/2006; 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ; 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; 

h.2) Os documentos relacionados na alínea h.1 poderão ser substituídos pela certidão 

expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103 do 

Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Micro e 

Pequena empresa, vinculada à Presidência da República. 
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h.3) Além dos documentos exigidos na alínea h.1, o licitante deverá apresentar Declaração 
de Cumprimento das Condições de Habilitação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
conforme Anexo. 
 
h.4) Os documentos de comprovação da condição de beneficiária da Lei Complementar nº 

123/2006, quando apresentados pela licitante, deverá ser feito junto com o credenciamento a 

que se refere o item 3 deste Edital. 

 

5.3 As credenciais, as declarações e o documento de que tratam os subitens acima, devem ser 
apresentados em separado dos envelopes n° 01 e 02 e serão anexadas ao processo. 

 
5.4 Os licitantes que não se fizerem representar ou cujos representantes não portarem documentos 
que os credenciem e os identifiquem não poderão rubricar documentos ou praticar outros atos 
pertinentes a esta licitação. 

 
5.5 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 

 
5.6 É vedada à representação de mais de um licitante por um mesmo representante. 
 
5.7 Os documentos necessários para Credenciamento poderão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia, desde que autenticada por tabelião de notas ou ainda por publicação em 
órgão de imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade. 
 
5.8 Será facultada a possibilidade de autenticação de cópias dos documentos pelo Pregoeiro ou por 
membro de sua equipe de apoio. 
 
 
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
6.1 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo III do Edital, deverá ser apresentada fora dos envelopes números 01 e 02, 
mencionados adiante. 

 
6.2 No local, data e horário fixado no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar ao 
Pregoeiro, a proposta e os documentos para habilitação, separadamente, em 02 envelopes fechados 
e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018- RP 
DATA: 11/07/2018 – 09h00min 
 
ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018- RP 
DATA: 11/07/2018 – 09h00min 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 A proposta de preço contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada em uma via, emitida 
por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal do licitante. 
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7.2 A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 

a) Número do Processo e do Pregão; 

b) Razão Social e CNPJ; 

c) Descrição do objeto da presente licitação; 

d) Descrição do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, que é de 12 (doze) meses 
consecutivos, a contar da assinatura da Ata. 
e) Número (s) de telefone (s) e de fax, e-mail, se houver, endereço com CEP, indicação do 
banco, com agência e número de conta, para efeito de emissão de nota de empenho e 
posterior pagamento; 
 

7.3 A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e 
abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 

 
7.3.1Caso este prazo não esteja expressamente indicado na “Proposta”, o mesmo será 
considerado como aceito para efeito de julgamento. 
 
7.3.2 Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade 
da proposta, e caso persista o interesse deste Órgão, poderá ser solicitada prorrogação geral 
da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 
 

7.4 Na proposta a ser apresentada a licitante deverá informar obrigatoriamente, a(s) marca(s), o(s) 
valor(es) unitário(s) com até 2(duas) casas decimais, e global(is) do(s) item(ns), descrevendo 
detalhadamente as suas características técnicas em conformidade com a Planilha constante no 
Anexo II e modelo de proposta - Anexo VII. 

7.4.1 Facultado a utilização do modelo de proposta constante no Anexo VII, podendo a 
licitante, caso prefira, utilizar modelo próprio, contanto que esteja de acordo com as 
exigências apresentadas no item 7 do Edital. 

 
7.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 
originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 
que serão avaliadas pela autoridade competente da AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA. 
 
7.6 Declaração formal de que nos preços ofertados estão incluídas despesas com administração, 
pessoal, obrigações patrimoniais, Trabalhistas, transporte, ferramentas e utensílios, equipamentos, e 
todos os tributos e demais encargos decorrentes do fornecimento. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 
8.1 Não se admitirá proposta que apresentar preços, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços praticados no mercado. 
 
8.2 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da 
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA 
 
9. DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR 
ITEM. 
 
9.2 Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade 
das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas 
para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem 
plenamente a esses requisitos. 
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9.3 Feito isso, o Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor preço por item e 
todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em 
relação ao menor preço ofertado, dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais 
das licitantes participem da etapa de lances verbais. 
 
9.4 Quando não forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas, a partir do critério 
definido no item anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos 03 (três) menores preços sucessivos, 
em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais 
das empresas participem, também, da etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, 
serão convocadas todas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 
 
9.5 - Após a análise das propostas, estas serão desclassificadas quando: 
 

9.5.1 - Apresentarem preços excessivos ao valor estimado ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto; 

 
9.5.2 - Não atenderem às exigências contidas neste Pregão. 

 
10. DOS LANCES VERBAIS 
 
10.1 Somente poderão ofertar lances, a licitante ou seu representante legal devidamente 

credenciado. 

10.2 A licitante oferecerá lance verbal sobre os preços por Item ofertado. 

10.3 Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação 

final far-se-á pela ordem crescente dos preços. 

10.4 Será considerada como mais vantajosa para o IPOJUCAPREV à oferta de menor preço por 

Item, proposto e aceito, obtido na forma do item anterior. 

10.5 No caso de empate em duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio 

em ato público, com a participação de todos os licitantes.     

10.6 Aceita a proposta de menor preço por Item, será aberto o envelope Documentação, contendo 

os documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 

habilitatórias. 

10.7 Nas situações previstas nos incisos XI e XVI do art. 4º da Lei 10.520/02, o Pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço: 

10.8 Caso não se realize lances verbais ou a empresa não credencie representante para participar da 

sessão, serão considerados os preços das propostas escritas; 

a) Neste caso ficará a critério do pregoeiro e da equipe de apoio adjudicar a empresa pelo preço 

cotado, tendo como parâmetro o orçamento do IPOJUCAPREV. 

b) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades constantes neste edital. 

10.9 Verificado que a proposta de Menor Preço por Item atende às exigências fixadas neste Edital, 

quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do certame. 
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10.10 O Licitante declarado vencedor (em caso de haver lances), em caso de devidamente 

habilitado, deverá apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis, proposta ajustada em função dos 

lances. 

 
11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
11.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio da Administração, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
 

a) Todas as folhas dos documentos constantes dos envelopes deverão ser rubricadas e 
numeradas sequencialmente da primeira à última folha, na ordem solicitada, de modo a 
refletir o seu número exato. 

 
11.2  A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em: 
 

a) Ato de inscrição, devidamente registrado na Junta comercial, consolidado ou com alterações, 
se houver, em se tratando de empresários individuais. 
 
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou o respectivo 
instrumento de consolidação contratual em vigor, com as alterações, se houver, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais. 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício, em se tratando de Sociedade por Ações. 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
Obs: O Objeto Social das empresas participantes deste Pregão deverá ser igual ou simular ao que 
dispõe o subitem 1.1 deste Edital. 
 
As empresas que apresentarem os documentos exigidos nas alíneas a, b, c, d do subitem 5.2, estão 
facultadas à apresentação dos documentos exigidos neste subitem. 
 
11.3 A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 
 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de 
Débitos, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Créditos Tributários Federais e 
à Dívida Ativa da União (CND), 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 as 
contribuições previdenciárias e de terceiros; 
 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento 
de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou 
sede do licitante. Considerando-se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá 
apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada mediante o fornecimento 
de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou 
sede da licitante; 
 
f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução 
Administrativa nº 1.470/2011 do TST.  
 

 
11.3.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 
restrição; 
 
11.3.2 Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com eleito de negativa.  
 
 
11.4 A documentação relativa à Capacidade Técnica consistirá em: 
 

a) O licitante deverá apresentar atestado(s), emitido(s) por entidade(s) de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante executou e/ou executa fornecimento(s) 
compatível(is) com o objeto do presente certame. 
 

11.5 A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeiro consistirá em:: 
 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 

distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso 

de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação 

homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 

licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório, 

expedida no máximo há 60 (Sessenta) dias da data fixada para recebimento das propostas. 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º 

grau distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu 

domicílio; 

b.1) A certidão descrita na alínea b somente é exigível quando a certidão negativa de 

Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (alínea 

a) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos; 

b.2) Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de 

acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da 

licitante ou de seu domicílio. 

 
11.6 Declarações: 
 

a) Declaração expressa (Modelo – Anexo IV) de que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
11.7 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 
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aos documentos relacionados neste Edital. 
 
11.8 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 
apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital, ressalvadas as restrições relativas à 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar n° 123 de 14.12.2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147 07/08/2014). 
 

12. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1 Das Impugnações 

12.1.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, sempre por 
escrito e mediante protocolo, na Comissão Permanente de Licitação da AUTARQUIA 
PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, no endereço indicado no preâmbulo deste edital. 

12.2 Dos Recursos 

12.2.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a 

intenção de recorrer, sendo permitida ao Pregoeiro a retratação, devidamente motivada, de sua 

decisão, nos termos da Lei nº 10.520/02. 

12.2.2 Em havendo interesse em recorrer, o licitante interessado fará uma síntese das razões do 
recurso, sendo-lhe permitida a juntada de documentos no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do 
encerramento da sessão pública, devendo os documentos serem entregues na Comissão 
Permanente de Licitação da AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA.   

12.2.3 Neste caso, todos os demais licitantes serão intimados, na sessão pública, a apresentar 

contrarrazões, no mesmo prazo de 03 (três) dias, contados a partir do término do prazo do recorrente. 

12.2.4 A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes importará a decadência do direito de 

recurso. 

12.2.5 Os recursos interpostos e as respectivas contrarrazões serão deliberados pela Autoridade 

Superior, após apreciação pelo Pregoeiro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

12.2.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação exclusivamente dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.2.7 O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1 Não havendo recurso, o Pregoeiro fará imediatamente a adjudicação do objeto da licitação ao 

proponente declarado vencedor e encaminhará o processo a Autoridade Superior para homologação. 

13.2 Em havendo recurso, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade superior para deliberar 

sobre o mesmo. Após a deliberação, o processo será adjudicado e homologado pela autoridade 

superior.  

14. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1 Homologado o resultado da licitação e respeitada a ordem de classificação, será formalizada a 
Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional que, após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
14.2 Homologada a licitação, a AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, através da 
Comissão Permanente de Licitação convocará a Proponente vencedora para, no prazo de 05 
(cinco) dias, para assinar a Ata de Registro de Preços, podendo este prazo ser prorrogado, a critério 
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da Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado; 
 
14.3 Salvo motivo justificado e aceito pela AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, o licitante 
decairá do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 10.520/2002, se não 
comparecer ao local, na data e horário designados para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

14.4. Na assinatura da Ata será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante sua vigência. 

14.5 Caso o licitante vencedor não faça a comprovação referida no subitem anterior ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 
negociação, assiná-la, sem prejuízo das multas previstas neste edital e demais cominações legais. 
 
14.6 Firmada a Ata de Registro de Preços entre o licitante vencedor e a AUTARQUIA 
PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, seus signatários passarão a denominar-se: Fornecedor Registrado 
e Órgão Gerenciador, respectivamente. 

14.7 A Ata poderá ser firmada por representante legal, diretor ou sócio da empresa, devidamente 
munido, respectivamente, de procuração ou contrato social e cédula de identificação do(s) 
licitante(s) vencedor(es). 

14.8 Ao firmar a Ata, o Fornecedor Registrado, quando solicitado pelo Órgão Gerenciador, obriga-se 
a fornecer os produtos a ele adjudicado. 

14.9 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir 
da data de sua assinatura. 

14.10 As prestações ou contratações adicionais não poderão exceder ao limite estabelecido no §1° 
do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 - 25% (vinte e cinco por cento). 

 
15. DA REVISÃO DE PREÇOS 

 
15.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 
art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
15.1.1. O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados; 
 
15.2. Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo superveniente, tornasse 
superior ao preço praticado no mercado, o município convocará o licitante registrado visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo mercado; 
 
15.2.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
15.2.2. Na hipótese do subitem anterior, o município convocará os demais fornecedores, na ordem de 
classificação do processo licitatório para o item em questão, visando igual oportunidade de 
negociação; 
 
15.3. Quando o preço de mercado para determinado item tornar-se superior aos preços registrados e, 
o fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, com o município poderá: 
 
15.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que o requerimento ocorra antes do 
pedido de fornecimento; 
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15.3.2. Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando igual oportunidade de 
negociação; 
 
15.4. Não havendo êxito nas negociações, o município procederá à revogação do item em questão, 
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
16. DOS PRAZOS, DA VIGÊNCIA, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE 
ENTREGA DOS PRODUTOS: 
 
16.1 O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias corridos, para todos os itens, a contar da data do 
recebimento da comunicação, da emissão da nota de empenho.  
 
16.2 O período para o fornecimento dos produtos é de 12 (doze) meses. 
 
16.3 A requisição de fornecimento dos produtos emitida pelo setor administrativo da Autarquia 
Previdenciária do Ipojuca terá seu teor repassado para a contratada por meio de telefone, através de 
formulário enviado por email ou pessoalmente, de segunda a sexta feira, no horário de 08h00min as 
13h00min; 
 

 16.4 A autarquia se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos que não 
atenderem ao que ficou estabelecido no edital e no contrato e/ou que não estejam adequados para o 
uso; 
 

 16.5 Os produtos serão entregues somente ao funcionário indicado pela Autarquia, que procederá a 
conferência com base no pedido escrito.  Caso o objeto esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal 
será atestada;  
 
16.6 Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como: fretes e/ou transportes 
correrão à custa exclusivamente da Contratada; 
 

 16.7 Os produtos serão solicitados de acordo com a necessidade de utilização IPOJUCAPREV, não 
representando para a Autarquia a obrigação de utilização da totalidade dos referidos produtos 
licitados.  
 
16.8 A entrega dos produtos objeto desta licitação deverá ser realizado na Sede da AUTARQUIA 
PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, para efeito de verificação de conformidade dos produtos com as 
especificações e quantidades solicitadas, se segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min as 
13h00min.  
 
 
17. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 
 
17.1 As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios: 
 

a) O fornecedor registrado apresentará mensalmente a AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA 
DO IPOJUCA, relatório com o fechamento dos fornecimentos e aquisições realizadas 
no período, acompanhado das referidas cópias dos documentos de requisição, 
contendo os valores; 

 
b) AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, após efetuar a análise do relatório de 

fechamento mensal enviado, e, caso esteja correto, aprovará o mesmo e autorizará a 
emissão e envio da respectiva Nota Fiscal acompanhado de recibo; 

 
c) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota 

Fiscal com o recibo em anexo, devidamente atestada por servidor designado. 
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17.2 A Nota Fiscal/Fatura do fornecedor registrado tem que possuir o mesmo CNPJ dos 
documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser 
processada e não paga. 
 
17.3 Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor registrado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual 
poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de 
qualquer natureza. 
 
17.4 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância 
que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da 
respectiva regularização; 
 
17.5 O fornecedor registrado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, 
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 
 
17.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade do fornecedor registrado; 

 
18.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
18.1 Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstos na seguinte 
Dotação Orçamentária: 
 

12.05 – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA 
09.272.1240.2068 GESTÃO DO REGIME PREVIDNECIÁRIO 
4.4.90.52-41 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 

19.1 Fornecer dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência, responsabilizando-se 
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
 
19.2 Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos produtos que 
estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;  
 
19.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO 
IPOJUCA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao órgão 
solicitante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando do 
fornecimento; 
 
19.4 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
 

19.5 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe a CONTRATADA, não 

poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do 

fornecimento, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos 

prazos e demais condições estabelecidas; 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  
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20.1 A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, obriga-se a: 
 

a) Indicar o horário em que deverão ser entregues os produtos; 
b) Notificar o fornecedor registrado de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 

produtos; 
c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo. 
d)  Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de 

Preços; 
e) Designar o(s) fiscal(is) desta Ata dentre os servidores lotados na área solicitante, para 

acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e para atestar o 
recebimento dos produtos, conforme definido do presente edital; 

f) Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 
omisso ou duvidoso não previsto neste edital, e em tudo o mais que se relacione com o 
fornecimento, desde que não acarrete ônus para o IPOJUCAPREV ou modificação na Ata de 
Registro de Preços; 

g) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados, bem 
como pagar pelas aquisições na forma prevista; 

h) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços. 
 

21.  DAS PENALIDADES 
 

21.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar Ata de Registro 
de Preços, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
da Ata de Registro, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 
e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação 
da multa prevista no item seguinte; 
 
21.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:  
 

a) Pelo atraso no fornecimento executado, de 1% (um por cento) do valor do 
fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);  

 
b) Pela recusa em executar o fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;  
 

c) Pela demora em corrigir falha no fornecimento, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor registrado, por dia 
decorrido; 

 
d) Pela recusa em corrigir as falhas no fornecimento ou em substituir o produto, 

entendendo-se como recusa o não fornecimento ou substituição do produto, nos 5 
(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 
registrado; 

 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) 
do valor da parcela a ser cumprida, para cada evento.  

 
21.3 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar 
da aplicação da penalidade, o fornecedor registrado cometer a mesma infração, cabendo a aplicação 
em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 
 
21.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
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22. DA REVOGAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS  

22.1 O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intermédio 
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

22.2 A revogação do seu registro poderá ser: 

22.1.1 A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

22.1.2 Por iniciativa do IPOJUCAPREV, quando: 

a) O fornecedor registrado não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado: 

b) O fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação ou 
qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d) O fornecedor registrado não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 
Registro de Preços; 

e) O fornecedor registrado não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, as solicitações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

f)           Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela 
decorrentes. 

22.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA 
DO IPOJUCA, fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 
proponentes a nova ordem de registro. 
 
 
23.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo AUTARQUIA 
PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
mediante ato escrito e fundamentado devidamente publicado na imprensa local, para conhecimento 
dos participantes da licitação.  
 
23.2 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
23.3 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria estar contida no ato da sessão pública. 
 
23.4 A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.  
 
23.5 As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e seus anexos, bem como quaisquer 
incorreções ou discrepância neles encontradas deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro, por escrito, 
em até 02 (dois) dias antes da data de entrega da documentação de habilitação e das propostas, no 
endereço abaixo:  
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AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Pregoeiro: BRUNO FELISBERTO DA SILVA 
Endereço: Rua do Comércio, nº. 152 – Centro – Ipojuca – PE – CEP: 55590-000 
Fone: 081 3551 0982 

 E-mail: ipojucaprev.cpl@gmail.com 
 
 
23.6 Em caso de impugnação, o interessado deverá apresentar documento escrito diretamente ao 
Pregoeiro, no endereço acima, no horário de expediente da repartição, devendo ser observados os 
prazos e condições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei nº 8.666/93. 
 
23.7  Os casos omissos neste Edital serão decididos com base nas Leis n°s  8.666/93 e 10.520/02 e 
demais normas que regem a matéria. 
 
23.8 Fazem parte integrante deste edital os seguintes documentos: 
 
Anexo I  Termo de Referência 
Anexo II  Planilhas com Especificações e Quantidades 
Anexo III  Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 
Anexo IV  Declaração do Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII do art. 7° da   
  Constituição Federal 
Anexo V  Declaração de Enquadramento como ME ou EPP 
Anexo VI Minuta da Ata de Registro de Preços 
Anexo VII Modelo de Proposta de Preços 

 
 
 

Ipojuca/PE, 21 de Junho de 2018. 
 
 
 
 

BRUNO FELISBERTO DA SILVA 
Pregoeiro 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1) OBJETO: 
 
1.1 Constitui o objeto desta licitação o Registro de Preços para eventual Aquisição de 
materiais, aparelhos e equipamentos de informática para atender as necessidades da 
Autarquia Previdenciária do Ipojuca - IPOJUCAPREV, conforme quantidades e especificações 
constantes no Anexo deste Termo de Referência. 

 
 
2) DA FINALIDADE: 
 
2.1 A Finalidade desta aquisição objeto deste Termo de Referência é a necessidade em disponibilizar 
Autarquia Previdenciária do Ipojuca - IPOJUCAPREV que atende diretamente a população de 
ipojuca, garantindo equipamentos de informática modernos, bem como materiais e peças, 
atualizando os pontos de trabalho, o que facilitará no desempenho das funções, contribuindo para o 
melhor funcionamento das atividades diárias realizadas por esta Autarquia. 

 
3) DOS PRAZOS, DA VIGÊNCIA, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE 
ENTREGA DOS PRODUTOS: 
 
3.1 O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias corridos, para todos os itens, a contar da data do 
recebimento da comunicação, da emissão da nota de empenho.  
 
3.2 O período para o fornecimento dos produtos é de 12 (doze) meses. 
 
3.3 A requisição de fornecimento dos produtos emitida pelo setor administrativo da Autarquia 
Previdenciária do Ipojuca terá seu teor repassado para a contratada por meio de telefone, através de 
formulário enviado por email ou pessoalmente, de segunda a sexta feira, no horário de 08h00min as 
13h00min; 
 

 3.4 O Município se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos que não 
atenderem ao que ficou estabelecido no edital e no contrato e/ou que não estejam adequados para o 
uso; 
 

 3.5 Os produtos serão entregues somente ao funcionário indicado pelo Município, que procederá a 
conferência com base no pedido escrito.  Caso o objeto esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal 
será atestada;  
 
3.6 Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como: fretes e/ou transportes correrão 
à custa exclusivamente da Contratada; 
 

 3.7 Os produtos serão solicitados de acordo com a necessidade de utilização IPOJUCAPREV, não 
representando para a Autarquia a obrigação de utilização da totalidade dos referidos produtos 
licitados.  
 
3.8 A entrega dos produtos objeto desta licitação deverá ser realizado na Sede da AUTARQUIA 
PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, para efeito de verificação de conformidade dos produtos com as 
especificações e quantidades solicitadas, se segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min as 
13h00min.  
 
 
4) GARANTIA DOS PRODUTOS:  
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4.1 O prazo de garantia dos produtos não poderá ser inferior a 01 (um) ano, contada a partir do 
recebimento definitivo, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo 
fabricante; 
 
4.2 A correção de falhas no produto entregue, no período de garantia, deverá ocorrer no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir do chamado AUTARQUIA 
PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, sem ônus para a mesma, salvo quando o defeito for 
comprovadamente provocado por uso indevido. Quando a correção de falha não puder ser prestada 
no próprio local, poderá a contratada remover os produtos defeituosos e os fazer retornar, às suas 
expensas. A contratada será considerada, para todos os efeitos, fiel depositária dos mesmos durante 
esse período.  
 
5) PAGAMENTO:  
 
5.1 As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios: 
 

a) O fornecedor registrado apresentará mensalmente a AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA 
DO IPOJUCA, relatório com o fechamento dos fornecimentos e aquisições realizadas 
no período, acompanhado das referidas cópias dos documentos de requisição, 
contendo os valores; 

 
b) AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, após efetuar a análise do relatório de 

fechamento mensal enviado, e, caso esteja correto, aprovará o mesmo e autorizará a 
emissão e envio da respectiva Nota Fiscal acompanhado de recibo; 

 
c) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota 

Fiscal com o recibo em anexo, devidamente atestada por servidor designado. 
 
5.2 A Nota Fiscal/Fatura do fornecedor registrado tem que possuir o mesmo CNPJ dos 
documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser 
processada e não paga. 
 
5.3 Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor registrado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual 
poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de 
qualquer natureza. 
 
5.4 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância 
que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da 
respectiva regularização; 
 
5.5 O fornecedor registrado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, 
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 
 
5.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade do fornecedor registrado; 
 
 
6) DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
 
6.1 Fornecer dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
 
6.2 Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos produtos que 
estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;  
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6.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO 
IPOJUCA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao órgão 
solicitante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando do 
fornecimento; 
 
6.4 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
 
6.5 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe a CONTRATADA, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, e 
não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições estabelecidas; 
 
7) DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR:  
 
7.1 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, obriga-se a: 
 

a) Indicar o horário em que deverão ser entregues os produtos; 
b) Notificar o fornecedor registrado de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 

produtos; 
c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo. 
d)  Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de 

Preços; 
e) Designar o(s) fiscal(is) desta Ata dentre os servidores lotados na área solicitante, para 

acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e para atestar o 
recebimento dos produtos, conforme definido do presente edital; 

f) Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 
omisso ou duvidoso não previsto neste edital, e em tudo o mais que se relacione com o 
fornecimento, desde que não acarrete ônus para o IPOJUCAPREV ou modificação na Ata de 
Registro de Preços; 

g) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados, bem 
como pagar pelas aquisições na forma prevista; 

h) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços. 
 
8.  DAS PENALIDADES 

 
Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar Ata de Registro de 
Preços, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da 
Ata de Registro, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação 
da multa prevista no item seguinte; 
 
A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:  
 

a) Pelo atraso no fornecimento executado, de 1% (um por cento) do valor do 
fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);  

 
b) Pela recusa em executar o fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;  
 

c) Pela demora em corrigir falha no fornecimento, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor registrado, por dia 
decorrido; 
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d) Pela recusa em corrigir as falhas no fornecimento ou em substituir o produto, 
entendendo-se como recusa o não fornecimento ou substituição do produto, nos 5 
(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 
registrado; 

 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) 
do valor da parcela a ser cumprida, para cada evento.  

 
As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 
aplicação da penalidade, o fornecedor registrado cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em 
dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 
 
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
 
 
9. DO VALOR GLOBAL ESTIMADO: 
 
O Valor global estimado para esta aquisição é de R$ 122.148,24 (Cento e vinte e dois mil cento e 
quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme média de cotações de preço de 
mercado anexo a este Termo de Referência. 

 
 

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 
Menor Preço por Item 
 

 
11.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstos na seguinte Dotação 
Orçamentária: 
 

12.05 – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA 
09.272.1240.2068 GESTÃO DO REGIME PREVIDNECIÁRIO 
4.4.90.52-41 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  

 
 
 

Ipojuca - PE, 19 de Junho de 2018. 
 
 
 
 
 

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira 

Diretor Administrativo e Financeiro 
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ANEXO II 

 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

ITEM DESCRIÇÃO APRES. MARCA QUANT 
PREÇO 

ESTIMADO 
UNIT. 

PREÇO 
ESTIMADO 

TOTAL 

1 Adaptador/ Leitor Cartão Micro Sd. Unid  5 R$ 25,91 R$ 129,55 

2 Alicate Crimpar Rj45 Rj11 Profissional 
C/ Catraca 

Unid  3 R$ 73,57 R$ 220,71 

3 Cabo USB A/B, 1,80m. Cabo para 
Conexão de Aparelhos USB 2.0 

Unid  5 R$ 11,27 R$ 56,35 

4 Cabo USB A/B, 3,00m. Cabo para 
Conexão de Aparelhos USB 2.0 

Unid  5 R$ 15,70 R$ 77,00 

5 Cabo USB A/B, 10,00m. Cabo para 
Conexão de Aparelhos USB 2.0 

Unid  5 R$ 34,07 R$ 170,35 

6 Cabo VGA – Cabo vga para 
monitores de 1,8m. 

Unid  7 R$ 40,05 R$ 280,35 

7 Cabo Força Energia Tripolar P/ Cpu E 
Fontes 1.60m 

Unid  10 R$ 26,06 R$ 260,60 

8 Cartão Memória Micro Sd 32gb. Unid  10 R$ 80,18 R$ 801,80 

9 

Cartucho 122 XL PRETO. 
Compatível, Remanufaturado.  com 

12ml. Tecnologia de Impressao a jato 
de Tinta. Cartucho de Tinta para uso 
em Impressora HP DESKJET 2050 
Prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir da data de entrega. A 
embalagem deve ser compatível com 
o prazo de validade a fim de garantir 

a qualidade do produto, devendo 
ainda conter através de etiqueta, 
identificação do fornecedor, razão 

social, CNPJ, número do telefone da 
empresa. 

Unid  10 R$ 117,19 R$ 1.171,90 

10 

Cartucho 122 XL TRICOLOR. 
Compatível , Remanufaturado.  Com 
12ml. Tecnologia de Impressao a jato 
de Tinta. Cartucho de Tinta para uso 
em Impressora  HP DESKJET 2050 
Prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir da data de entrega. A 
embalagem deve ser compatível com 
o prazo de validade a fim de garantir 

a qualidade do produto, devendo 
ainda conter através de etiqueta, 
identificação do fornecedor, razão 

social, CNPJ, número do telefone da 
empresa 

Unid  10 R$ 123,48 R$ 1.234,80 

11 
Cartucho HP 60 BLACK. Compatível , 

Remanufaturado.  Com 4,5 ml. 
Tecnologia de Impressao a jato de 

Unid  10 R$ 81,65 R$ 816,50 



 

Rua do Comércio, nº. 152 – Centro – Ipojuca – PE – CEP: 55590-000 
Fone: (081) 3551-0982- CNPJ - 05.364.629/0001-34 

www.funprei.ipojuca.pe.gov.br 

Tinta. Cartucho de Tinta para uso em 
Impressora   HP DESKJET F4480. 

Autonomia de 200 impressoes. 
Prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir da data de entrega. A 
embalagem deve ser compatível com 
o prazo de validade a fim de garantir 

a qualidade do produto, devendo 
ainda conter através de etiqueta, 
identificação do fornecedor, razão 

social, CNPJ, número do telefone da 
empresa 

12 

Cartucho HP 60 COLOR. Compatível, 
Remanufaturado.  Com 6,5 ml. 

Tecnologia de Impressao a jato de 
Tinta. Cartucho de Tinta para uso em 

Impressora   HP DESKJET F4480. 
Autonomia de 165 impressoes. 

Prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir da data de entrega. A 
embalagem deve ser compatível com 
o prazo de validade a fim de garantir 

a qualidade do produto, devendo 
ainda conter através de etiqueta, 
identificação do fornecedor, razão 

social, CNPJ, número do telefone da 
empresa. 

Unid  10 R$ 119,14 R$ 1.191,40 

13 

COMPUTADOR (CPU) 
Processador de referência mínima: 

Com no mínimo 4 núcleos e 
frequência mínima de 3.4ghz e 8mb 
de cache ou equivalente; memória: 2 
unidades de 8gb ddr4 com frequência 

mínima de 2133mhz ou superior; 4 
slots para  memória ram ddr4;o uma 

porta display port (versão 1.2 ou 
superior) e ao menos uma porta hdmi 

(versão 1.4 ou superior).  Hd: sata 
7200rpm com 2TB de capacidade de 
armazenamento ou superior;   fonte 

de no mínimo 460w; entrada ac 
automático: 100~240v - 50 /60hz; pfc 

at 
Sistema operacional : Windows 8 64 

Bits EM Português. 

Unid  5 R$ 4.058,07 R$ 20.290,35 

14 

COMPUTADOR (CPU) 
Computador tipo básico 

HD: WD 1000GB 7200rpm 64MB 
Cache SATA 6.0Gb/s 3.5 

RAM: Corsair 4GB DDR3 1600MHz 
Processador: Core i3 3240 ou similar 

e frequência de 3.40GHz 
VGA: GeForce GTX 650 1024MB 
(1GB) GDDR5 PCI-E  ou similar. 
Sistema operacional: Windows 7 

Professional 64 Bits OEM Português. 

Unid  5 R$ 2.964,77 R$ 14.823,85 
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Acessórios Cabos. Drivers de 
instalação e configuração para todas 
as placas e componentes instalados 

no computador. Manuais dos 
equipamentos e periféricos. 

Fonte Padrão ATX 12V 2.2 Potência 
combinada operacional de 500 W 

(real) 

15 
Estabilizador 500va, Protetor 

Eletrônico. Bivolt. 350W. 60Hz. 4 
TOMADAS. 

Unid  5 R$ 286,39 R$ 1.431,95 

16 

Estabilizador 1000va 5 Tomadas 
Bivolt. Compatível com impressoras a 

laser. Proteções• Curto-circuito;• 
Surtos de tensão entre fase e neutro;• 
Sub/sobretensão de rede elétrica com 
desligamento e rearme • automático;• 
Sobreaquecimento com desligamento 

e rearme automático;• Sobrecarga 
com desligamento automático. 

Unid  5 R$ 531,83 R$ 2.659,15 

17 

Filtro De Linha 10ª - 06 Tomadas. 
cabo de um metro aprovado pelo 

INMETRO e fusível de proteção para 
garantir maior proteção aos 

dispositivos. Bivolt. 

Unid  5 R$ 59,29 R$ 296,45 

18 Fonte ATX 500W Unid  4 R$ 203,41 R$ 813,64 

19 Fonte ATX 700W Unid  4 R$ 497,83 R$ 1.991,32 

20 

Hd Externo Portátil 1tb. USB 3.0 e ou 
Compatível com USB 2.0. compatível 
com os sistemas Windows, Mac OS, 

Linux 

Unid  4 R$ 584,86 R$ 2.339,44 

21 
Hd Externo Portátil 2tb. USB 3.0, 

compatível com os sistemas 
Windows, Mac OS, Linux 

Unid  4 R$ 747,00 R$ 2.988,00 

22 

Hub Switch 5 Portas. Para expansão 
de rede com Cabo. Rede Conector 

Rj45 Notebook Pc Internet . Fonte de 
alimentação: Adaptador de 

alimentação externa 

Unid  5 R$ 80,81 R$ 404,05 

23 

Impressora Multifuncional com Wi-Fi 
integrado.  Com sistema tanque de 

tinta, permite a digitalizalçai e cópias 
de documentos com altíssima 

qualidade final. Imprime até 7500 
paginas coloridas ou 4500 paginas 
em preto. Bandeja com capacidade 

mínima de 100 folhas. Resolução: até 
5760 x 1440 dpi de resolução 

otimizada em vários tipos de papel. 
Velocidade de impressão máxima: 
Preto 33ppm / em cores 15ppm. 
Normal: preto 10 ISSO PPM / em 

cores 5 ISSO PPM 
Tipo de scanner: base plana com 

  5 R$ 1.580,04 R$ 7.900,20 
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sensor de linhas CIS colorido. 

24 Memória 4gb ddr3. 1600mhz. Tensão 
1.5V 

Unid  7 R$ 616,82 R$ 4.317,74 

25 

Mouse Óptico Usb, 1,8mt , Windows 
XP / Vista / 7 / 8 , ou superior e ou 

MAC OS. 07 botões. Resolução: 1200 
/ 1600 / 3200 DPI. Cores variadas. 

Unid  10 R$ 30,66 R$ 306,60 

26 

Mouse Wireless S/ Fio. 1600 Dpi 
Receptor Nano Usb. Alcance: 10 

metros. Compatibilidade: 
Windows/Linux/Mac. Cores variadas. 

Unid  10 R$ 63,66 R$ 636,60 

27 

Monitor de tela para PC, mínimo de 
20” em LED. Com todos os 

acessórios inclusos. (pedestal, cabos 
etc.) Garantia junto ao fabricante de 
no mínimo 12 meses.  . Brilho: 250 

cd/m2 . Contraste DCR: 5M:1 
Estático: 1000:1 Suporte de cores: 
maior que 16 milhões. Tempo de 
resposta mínimo: 5ms Resolução 

mínima: 1600 x 900. Ângulo de visão: 
170º / 160º Conector de vídeo: DVI. 

Alimentação de energia: bivolt. 
Consumo de energia: máximo de 20 

W. 

Unid  10 R$ 959,94 R$ 9.599,40 

28 

Nobreak 1200va Bivolt Entrada 110v-
220v Saída 110v.  Nobreak interativo 

e regulação on-line; 
Estabilizador de voltagem interno; 

Filtro de linha interno com proteção 
contra surtos de tensão e distúrbios 
na rede elétrica; Partida a frio – Liga 
sem a presença de energia elétrica; 

Alarme audiovisual intermitente 
informando: modo bateria para 

sinalização de falta de energia e final 
do tempo de autonomia. leds 

indicativos da condição da rede 
elétrica; Proteção contra sobrecarga e 
curto-circuito. Proteção contra sobre e 

sub-tensão. 

Unid  6 R$ 912,52 R$ 5.475,12 

29 

NOTEBOOK 
Notebook – Padrão Notebook Padrão 

com Memória 4 GB / Processador 
INTEL CORE I5 ou superior. Com no 
mínimo 2.0 GHZ./ HD de 1TB /  Tela 

de matriz ativa de 15,6” / A placa mãe 
e a BIOS deverão ser homologadas 
pelo fabricante do modelo ofertado, 

ou seja, devem ser fabricadas e 
customizadas para sua linha de 

equipamentos./ Áudio com entrada 
para microfone externo e alto-falante 
embutido./ Tela iluminada por LED, 

de no mínimo 15,6”/. 01 (uma) 

Unid  7 R$ 3.233,66 R$ 22.635,62 
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unidade óptica DVD/RW, compatível 
com os seguintes formatos, para 

leitura e gravação: CD-R, CD-RW, 
DVD+R, DVD-R, DVD+R DL, DVD-R 
DL, DVD+RW, DVD-RW. Webcam 
integrada com microfone embutido 

com resolução mínima de 720p. ) 01 
(Uma) interface de rede Padrão 

Ethernet (10/100) ou superior com 
detecção automática, conector RJ 45 

integrado; 01 (Uma) conexão de 
vídeo HDMI. para monitor externo; No 
mínimo 03 (Três) portas USB, sendo 
pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 e 
02  (duas) portas no padrão USB 2.0 

ou superior, sendo que uma delas 
poderá ser  compartilhada com uma 
e-SATA. 01 (Uma) interface de rede 
Wireless integrada. 01(Um) Slot para 
leitor de cartão de memória externa. 

Teclado compatível com padrão 
ABNT, e mouse “Touchpad”; Licença 
original do Windows 10 Professional 

64 bits. GARANTIA JUNTO AO 
FABRICANTE DE 12 MESES. 

30 

Refil de Tinta Cor: Black 
Modelo de Referencia: T664 

/para uso em Impressora Epson 
Ecotank L395 

Rendimento Medio em paginas: 6.000 

Unid  20 R$ 45,72 R$ 914,40 

31 

Refil de Tinta Cor: Cyan 
Modelo de Referencia: T664 

/para uso em Impressora Epson 
Ecotank L395 

Rendimento Medio em paginas: 6.000 

Unid  20 R$ 45,72 R$ 914,40 

32 

Refil de Tinta Cor: Magenta 
Modelo de Referencia: T664 

/para uso em Impressora Epson 
Ecotank L395 

Rendimento Medio em paginas: 6.000 

Unid  20 R$ 45,72 R$ 914,40 

33 

Refil de Tinta Cor: Yellow 
Modelo de Referencia: T664 

/para uso em Impressora Epson 
Ecotank L395 

Rendimento Medio em paginas: 6.000 

Unid  20 R$ 45,72 R$ 914,40 

34 

Teclado  Usb Básico para 
Computador e/ou Notebook. Teclado 
com padrão de internet. Teclas com 

impressão a laser para evitar 
desgaste. USB; Mínimo de 103 teclas; 

ABNT2. Diversas cores. 

Unid  10 R$ 34,37 R$ 343,70 

35 

Trituradora de Papel 
Fragmentadora de papel triturador, 
corte cruzado. Fragmenta 14 folhas 
de uma só vez. Fragmenta também 

cartões de créditos, CDs e Grampos. 

Unid  6 R$ 490,35 R$ 2.942,10 
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Fragmenta em corte cruzado em 
partículas finas, impossibilitando a 
remontagem do papel. Gaveta de  

resíduos removível com painel 
transparente para facilitar a 

visibilidade – rolamentos que 
reduzem atolamento de papel – 
rodinhas para fácil locomoção – 
liga/desliga e reverso automático 

PRODUTO NOVO NA EMBALAGEM 

36 

Toner CE 285 A - Compatível, 
Remanufaturado.. Com rendimento 

médio de 1.800 impressões. Para uso 
em IMPRESSORA HP LASER JET M 

1132 MFP e IMPRESSORA HP 
LASERJET 1102 W .Tecnologia de 
Impressão Laser. Prazo de validade 
de no mínimo 06 meses a partir da 

data de entrega. A embalagem deve 
ser compatível com o prazo de 

validade a fim de garantir a qualidade 
do produto, devendo ainda conter 

através de etiqueta, identificação do 
fornecedor, razão social, CNPJ, 
número do telefone da empresa 

Unid  25 R$ 50,18 R$ 1.254,50 

37 

Toner MLT-D104S - Compatível,  
Remanufaturado.  Com rendimento 
médio  de 1.500 impressões .  Para 
uso em IMPRESSORA SAMSUNG 

ML - 1860. Tecnologia de Impressão 
Laser. . Prazo de validade de no 

mínimo 06 meses a partir da data de 
entrega. A embalagem deve ser 

compatível com o prazo de validade a 
fim de garantir a qualidade do 
produto, devendo ainda conter 

através de etiqueta, identificação do 
fornecedor, razão social, CNPJ, 
número do telefone da empresa. 

Unid  25 R$ 324,47 R$ 8.111,75 

38 Pen Drive, USB. 32GB. Lacrado, Unid  10 R$ 51,78 R$ 517,80 

Total R$ 122.148,24 



 

Rua do Comércio, nº. 152 – Centro – Ipojuca – PE – CEP: 55590-000 
Fone: (081) 3551-0982- CNPJ - 05.364.629/0001-34 

www.funprei.ipojuca.pe.gov.br 

 

ANEXO III 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - RP 
 
 
 
A empresa __________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o n° _________________________________, por intermédio do seu representante legal, 
Sr(a). ________________________________________________________, portador(a) da carteira 
de identidade n°_____________________, expedida pelo ____________, DECLARA para os 
devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame 
licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº. _________/2018 - RP. 
 
 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO IV 
 
 
 

DECLARAÇÃO DA PROPONENTE DE CUMPRIMENTO AO ART.7º, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - RP 
 
 
 
A empresa _____________________________________________ inscrita no CNPJ nº 
_______________________, por intermédio de seu represente legal o(a) 
Sr(a)_______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº_____________ 
e CPF nº _________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
Ressalva:     emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(   ).   
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
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ANEXO V 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - RP 
 
 
 

A empresa _____________________________________________ inscrita no CNPJ nº 

_______________________, por intermédio de seu represente legal o(a) 

Sr(a)_______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº_____________ 

e CPF nº _________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é 

___________________________________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME - EPP e 

que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não 

havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame 

 
 
Local e data. 
 
 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO VI 
 

 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº ______/2018 – CPL/IPOJUCAPREV 

 

OBJETO: Registro de Preços para eventual 

Aquisição de materiais, aparelhos e 

equipamentos de informática para atender as 

necessidades da Autarquia Previdenciária do 

Ipojuca - IPOJUCAPREV, conforme Processo 

Licitatório nº 005/2018, Pregão Presencial nº 

003/2018- RP. 

 

 Aos ________dias do mês de ______________do ano de 20______, o Munícipio de 
Ipojuca, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO 
IPOJUCA - IPOJUCAPREV, com sede na Rua do Comércio, 152, Centro, Ipojuca – PE, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°. 22.235.946/0001-94, representado neste ato pelo Presidente Executivo o Sr. 
Vinicius Magalhães de Sales, brasileiro,  ..............., ..................., com domicilio funcional, portador 
da cédula de identidade (RG) nº. ............... e CPF nº. .................,, doravante denominada 
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro lado, a .............. ... 
................................................, estabelecida a .......... ........................................................, inscrita no 
CNPJ sob o nº.................................., neste ato representada pelo(a) Sr(a). 
...............................................brasileiro(a), ............., ..............., residente e domiciliado(a) à Rua 
...................., ........, cidade........................, portador(a) da cédula de identidade (RG) nº. 
...........................e CPF nº. .............................., e, daqui por diante, denominada simplesmente 
FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº. 419 de 18 de julho de 2017 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Município, que emitiu seu parecer, 
conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições: 

 

1 DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual Aquisição de 
materiais, aparelhos e equipamentos de informática para atender as necessidades da 
Autarquia Previdenciária do Ipojuca - IPOJUCAPREV, conforme especificações e 
exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº. 003/2018 - RP. 

 

2 DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

2.1   Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº. 003/2018- RP e seus Anexos, Processo Licitatório nº. 005/2018, 
do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor 
Registrado. 

 

3 DA VIGÊNCIA DA ATA 
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3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura. 

 
4 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 
 4.1 O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias corridos, para todos os itens, a contar da data do 
recebimento da comunicação, da emissão da nota de empenho.  
 
4.2 O período para o fornecimento dos produtos é de 12 (doze) meses. 
 
4.3 A requisição de fornecimento dos produtos emitida pelo setor administrativo da Autarquia 
Previdenciária do Ipojuca terá seu teor repassado para a contratada por meio de telefone, através de 
formulário enviado por email ou pessoalmente, de segunda a sexta feira, no horário de 08h00min as 
13h00min; 
 

 4.4 A autarquia se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos que não atenderem 
ao que ficou estabelecido no edital e no contrato e/ou que não estejam adequados para o uso; 
 

 4.5 Os produtos serão entregues somente ao funcionário indicado pela Autarquia, que procederá a 
conferência com base no pedido escrito.  Caso o objeto esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal 
será atestada;  
 
4.6 Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como: fretes e/ou transportes correrão 
à custa exclusivamente da Contratada; 
 

 4.7 Os produtos serão solicitados de acordo com a necessidade de utilização IPOJUCAPREV, não 
representando para a Autarquia a obrigação de utilização da totalidade dos referidos produtos 
licitados.  
 
4.8 A entrega dos produtos objeto desta licitação deverá ser realizado na Sede da AUTARQUIA 
PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA, para efeito de verificação de conformidade dos produtos com as 
especificações e quantidades solicitadas, se segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min as 
13h00min.  
 
5 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
5.1 As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios: 
 

a) O fornecedor registrado apresentará mensalmente a AUTARQUIA PREVIDENCIARIA 
DO IPOJUCA, relatório com o fechamento dos fornecimentos e aquisições realizadas 
no período, acompanhado das referidas cópias dos documentos de requisição, 
contendo os valores; 

 
b) A AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA, após efetuar a análise do relatório 

de fechamento mensal enviado, e, caso esteja correto, aprovará o mesmo e 
autorizará a emissão e envio da respectiva Nota Fiscal acompanhado de recibo; 

 
c) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota 

Fiscal com o recibo em anexo, devidamente atestada por servidor designado. 
 
5.2 A Nota Fiscal/Fatura do fornecedor registrado tem que possuir o mesmo CNPJ dos 
documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser 
processada e não paga. 
 
5.3 Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor registrado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual 
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poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de 
qualquer natureza. 
 
5.4 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância 
que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da 
respectiva regularização; 
 
5.5 O fornecedor registrado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, 
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 
 
5.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade do fornecedor registrado; 

 

6 DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

6.1 O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e 
administração da presente Ata. 

  

6.2  DO(S) VALOR(S) REGISTRADO(S): 
 

 

 
7  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
7.1  Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstos nas seguintes 

Dotações Orçamentárias: 
 

12.05 – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA 
09.272.1240.2068 GESTÃO DO REGIME PREVIDNECIÁRIO 
4.4.90.52-41 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  

 
 

8 DA REVISÃO DE PREÇOS 

 
8.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 

art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 

8.1.1. O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados; 

 
8.2.  Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo superveniente, tornasse 

superior ao preço praticado no mercado, o município convocará o licitante registrado visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo mercado; 

 
8.2.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

 

ITEM DESCRIÇÃO APRES. MARCA QUANT 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

XX XX XX XX XX XX XX 
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8.2.2. Na hipótese do subitem anterior, o município convocará os demais fornecedores, na 
ordem de classificação do processo licitatório para o item em questão, visando igual 
oportunidade de negociação; 

 
8.3.  Quando o preço de mercado para determinado item tornar-se superior aos preços registrados 

e, o fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, com o município poderá: 

 
8.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que o 
requerimento ocorra antes do pedido de fornecimento; 

 
8.3.2. Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando igual oportunidade 
de negociação; 

 
8.4.  Não havendo êxito nas negociações, o município procederá à revogação do item em questão, 

da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

 

9 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

9.1  O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Não aceitar diminuir o(s) preço(s) registrado(s) na hipótese de se tornar(em) superior(es) 
ao(s) praticado(s) no mercado; 

c) Houver razões de interesse público. 

9.2  O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA. 

9.3  O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 

fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

 

10 DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. 

 

11 DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  
 
11.1 A AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA, obriga-se a: 
 

a) Indicar o horário em que deverão ser entregues os produtos; 
b) Notificar o fornecedor registrado de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 

produtos; 
c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo. 
d)  Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de 

Preços; 
e) Designar o(s) fiscal(is) desta Ata dentre os servidores lotados na área solicitante, para 

acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e para atestar o 
recebimento dos produtos, conforme definido do presente edital; 

f) Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 
omisso ou duvidoso não previsto neste edital, e em tudo o mais que se relacione com o 
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fornecimento, desde que não acarrete ônus para o IPOJUCAPREV ou modificação na Ata de 
Registro de Preços; 

g) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados, bem 
como pagar pelas aquisições na forma prevista; 

h) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços. 

 

12 DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 
 

12.1  Fornecer dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência, responsabilizando-se 
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição 
aqui estabelecida; 

 
12.2  Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos produtos que 

estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;  
 
12.3  Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo IPOJUCAPREV, cujas reclamações se 

obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao órgão solicitante, imediatamente e 
por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando do fornecimento; 

 
12.4  Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
 

12.5  A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe a CONTRATADA, não 

poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou 

inexecução do fornecimento, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo 

não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

 

13 DAS PENALIDADES 
 
13.1  Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar Ata de Registro 

de Preços, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução da Ata de Registro, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item seguinte; 

 
13.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:  
 

a) Pelo atraso no fornecimento executado, de 1% (um por cento) do valor do 
fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);  

 
b) Pela recusa em executar o fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;  
 

c) Pela demora em corrigir falha no fornecimento, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor registrado, por dia 
decorrido; 

 
d) Pela recusa em corrigir as falhas no fornecimento ou em substituir o produto, 

entendendo-se como recusa o não fornecimento ou substituição do produto, nos 5 
(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 
registrado; 
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e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) 
do valor da parcela a ser cumprida, para cada evento.  

 
13.3 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar 

da aplicação da penalidade, o fornecedor registrado cometer a mesma infração, cabendo a 
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 
13.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

 

14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de 
preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado 
no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços. 

 

15 DO FORO 

15.1  Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços 
será competente o foro da Comarca do Ipojuca/PE. 

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata 
de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 04 (quatro) vias, de igual teor e 
forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido 
arquivada uma via na Comissão Permanente de Licitação da AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO 
IPOJUCA. 

 

Ipojuca/PE, ............. de ................... de 2018. 

 

  

 ÓRGÃO GERENCIADOR: 

 

 
 

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA 
CNPJ: 22.235.946/0001-94 

Vinicius Magalhães de Sales  
CPF: xxxxxxxx 

Presidente 
 

 
FORNECEDOR REGISTRADO: 

 

 

Nome da empresa: 

CNPJ: 

Representante Legal: 

CPF: 
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TESTEMUNHAS: 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

CPF: _____________________________________________ 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

CPF: _____________________________________________ 
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ANEXO VII 

PROPOSTAS DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 - RP 

 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA 
 
A ............................................, inscrita no CNPJ nº .........................................., estabelecida na 
..........................................................., vem perante o IPOJUCAPREV, apresentar a seguinte proposta de 
preço para o Registro de Preços para eventual Aquisição de materiais, aparelhos e equipamentos de 
informática para atender as necessidades da Autarquia Previdenciária do Ipojuca - IPOJUCAPREV, 
conforme segue abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO APRES. MARCA QUANT 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

1 Adaptador/ Leitor Cartão Micro Sd. Unid  5   

2 Alicate Crimpar Rj45 Rj11 Profissional 
C/ Catraca 

Unid  3   

3 Cabo USB A/B, 1,80m. Cabo para 
Conexão de Aparelhos USB 2.0 

Unid  5   

4 Cabo USB A/B, 3,00m. Cabo para 
Conexão de Aparelhos USB 2.0 

Unid  5   

5 Cabo USB A/B, 10,00m. Cabo para 
Conexão de Aparelhos USB 2.0 

Unid  5   

6 Cabo VGA – Cabo vga para 
monitores de 1,8m. 

Unid  7   

7 Cabo Força Energia Tripolar P/ Cpu E 
Fontes 1.60m 

Unid  10   

8 Cartão Memória Micro Sd 32gb. Unid  10   

9 

Cartucho 122 XL PRETO. 
Compatível, Remanufaturado.  com 

12ml. Tecnologia de Impressao a jato 
de Tinta. Cartucho de Tinta para uso 
em Impressora HP DESKJET 2050 
Prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir da data de entrega. A 
embalagem deve ser compatível com 
o prazo de validade a fim de garantir 

a qualidade do produto, devendo 
ainda conter através de etiqueta, 
identificação do fornecedor, razão 

social, CNPJ, número do telefone da 
empresa. 

Unid  10   

10 

Cartucho 122 XL TRICOLOR. 
Compatível , Remanufaturado.  Com 
12ml. Tecnologia de Impressao a jato 
de Tinta. Cartucho de Tinta para uso 
em Impressora  HP DESKJET 2050 

Unid  10   
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Prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir da data de entrega. A 
embalagem deve ser compatível com 
o prazo de validade a fim de garantir 

a qualidade do produto, devendo 
ainda conter através de etiqueta, 
identificação do fornecedor, razão 

social, CNPJ, número do telefone da 
empresa 

11 

Cartucho HP 60 BLACK. Compatível , 
Remanufaturado.  Com 4,5 ml. 

Tecnologia de Impressao a jato de 
Tinta. Cartucho de Tinta para uso em 

Impressora   HP DESKJET F4480. 
Autonomia de 200 impressoes. 

Prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir da data de entrega. A 
embalagem deve ser compatível com 
o prazo de validade a fim de garantir 

a qualidade do produto, devendo 
ainda conter através de etiqueta, 
identificação do fornecedor, razão 

social, CNPJ, número do telefone da 
empresa 

Unid  10   

12 

Cartucho HP 60 COLOR. Compatível, 
Remanufaturado.  Com 6,5 ml. 

Tecnologia de Impressao a jato de 
Tinta. Cartucho de Tinta para uso em 

Impressora   HP DESKJET F4480. 
Autonomia de 165 impressoes. 

Prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir da data de entrega. A 
embalagem deve ser compatível com 
o prazo de validade a fim de garantir 

a qualidade do produto, devendo 
ainda conter através de etiqueta, 
identificação do fornecedor, razão 

social, CNPJ, número do telefone da 
empresa. 

Unid  10   

13 

COMPUTADOR (CPU) 
Processador de referência mínima: 

Com no mínimo 4 núcleos e 
frequência mínima de 3.4ghz e 8mb 
de cache ou equivalente; memória: 2 
unidades de 8gb ddr4 com frequência 

mínima de 2133mhz ou superior; 4 
slots para  memória ram ddr4;o uma 

porta display port (versão 1.2 ou 
superior) e ao menos uma porta hdmi 

(versão 1.4 ou superior).  Hd: sata 
7200rpm com 2TB de capacidade de 
armazenamento ou superior;   fonte 

de no mínimo 460w; entrada ac 
automático: 100~240v - 50 /60hz; pfc 

at 
Sistema operacional : Windows 8 64 

Unid  5   
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Bits EM Português. 

14 

COMPUTADOR (CPU) 
Computador tipo básico 

HD: WD 1000GB 7200rpm 64MB 
Cache SATA 6.0Gb/s 3.5 

RAM: Corsair 4GB DDR3 1600MHz 
Processador: Core i3 3240 ou similar 

e frequência de 3.40GHz 
VGA: GeForce GTX 650 1024MB 
(1GB) GDDR5 PCI-E  ou similar. 
Sistema operacional: Windows 7 

Professional 64 Bits OEM Português. 
Acessórios Cabos. Drivers de 

instalação e configuração para todas 
as placas e componentes instalados 

no computador. Manuais dos 
equipamentos e periféricos. 

Fonte Padrão ATX 12V 2.2 Potência 
combinada operacional de 500 W 

(real) 

Unid  5   

15 
Estabilizador 500va, Protetor 

Eletrônico. Bivolt. 350W. 60Hz. 4 
TOMADAS. 

Unid  5   

16 

Estabilizador 1000va 5 Tomadas 
Bivolt. Compatível com impressoras a 

laser. Proteções• Curto-circuito;• 
Surtos de tensão entre fase e neutro;• 
Sub/sobretensão de rede elétrica com 
desligamento e rearme • automático;• 
Sobreaquecimento com desligamento 

e rearme automático;• Sobrecarga 
com desligamento automático. 

Unid  5   

17 

Filtro De Linha 10ª - 06 Tomadas. 
cabo de um metro aprovado pelo 

INMETRO e fusível de proteção para 
garantir maior proteção aos 

dispositivos. Bivolt. 

Unid  5   

18 Fonte ATX 500W Unid  4   

19 Fonte ATX 700W Unid  4   

20 

Hd Externo Portátil 1tb. USB 3.0 e ou 
Compatível com USB 2.0. compatível 
com os sistemas Windows, Mac OS, 

Linux 

Unid  4   

21 
Hd Externo Portátil 2tb. USB 3.0, 

compatível com os sistemas 
Windows, Mac OS, Linux 

Unid  4   

22 

Hub Switch 5 Portas. Para expansão 
de rede com Cabo. Rede Conector 

Rj45 Notebook Pc Internet . Fonte de 
alimentação: Adaptador de 

alimentação externa 

Unid  5   

23 
Impressora Multifuncional com Wi-Fi 
integrado.  Com sistema tanque de 

tinta, permite a digitalizalçai e cópias 
  5   
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de documentos com altíssima 
qualidade final. Imprime até 7500 

paginas coloridas ou 4500 paginas 
em preto. Bandeja com capacidade 

mínima de 100 folhas. Resolução: até 
5760 x 1440 dpi de resolução 

otimizada em vários tipos de papel. 
Velocidade de impressão máxima: 
Preto 33ppm / em cores 15ppm. 
Normal: preto 10 ISSO PPM / em 

cores 5 ISSO PPM 
Tipo de scanner: base plana com 

sensor de linhas CIS colorido. 

24 Memória 4gb ddr3. 1600mhz. Tensão 
1.5V 

Unid  7   

25 

Mouse Óptico Usb, 1,8mt , Windows 
XP / Vista / 7 / 8 , ou superior e ou 

MAC OS. 07 botões. Resolução: 1200 
/ 1600 / 3200 DPI. Cores variadas. 

Unid  10   

26 

Mouse Wireless S/ Fio. 1600 Dpi 
Receptor Nano Usb. Alcance: 10 

metros. Compatibilidade: 
Windows/Linux/Mac. Cores variadas. 

Unid  10   

27 

Monitor de tela para PC, mínimo de 
20” em LED. Com todos os 

acessórios inclusos. (pedestal, cabos 
etc.) Garantia junto ao fabricante de 
no mínimo 12 meses.  . Brilho: 250 

cd/m2 . Contraste DCR: 5M:1 
Estático: 1000:1 Suporte de cores: 
maior que 16 milhões. Tempo de 
resposta mínimo: 5ms Resolução 

mínima: 1600 x 900. Ângulo de visão: 
170º / 160º Conector de vídeo: DVI. 

Alimentação de energia: bivolt. 
Consumo de energia: máximo de 20 

W. 

Unid  10   

28 

Nobreak 1200va Bivolt Entrada 110v-
220v Saída 110v.  Nobreak interativo 

e regulação on-line; 
Estabilizador de voltagem interno; 

Filtro de linha interno com proteção 
contra surtos de tensão e distúrbios 
na rede elétrica; Partida a frio – Liga 
sem a presença de energia elétrica; 

Alarme audiovisual intermitente 
informando: modo bateria para 

sinalização de falta de energia e final 
do tempo de autonomia. leds 

indicativos da condição da rede 
elétrica; Proteção contra sobrecarga e 
curto-circuito. Proteção contra sobre e 

sub-tensão. 

Unid  6   

29 
NOTEBOOK 

Notebook – Padrão Notebook Padrão 
com Memória 4 GB / Processador 

Unid  7   
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INTEL CORE I5 ou superior. Com no 
mínimo 2.0 GHZ./ HD de 1TB /  Tela 

de matriz ativa de 15,6” / A placa mãe 
e a BIOS deverão ser homologadas 
pelo fabricante do modelo ofertado, 

ou seja, devem ser fabricadas e 
customizadas para sua linha de 

equipamentos./ Áudio com entrada 
para microfone externo e alto-falante 
embutido./ Tela iluminada por LED, 

de no mínimo 15,6”/. 01 (uma) 
unidade óptica DVD/RW, compatível 

com os seguintes formatos, para 
leitura e gravação: CD-R, CD-RW, 

DVD+R, DVD-R, DVD+R DL, DVD-R 
DL, DVD+RW, DVD-RW. Webcam 
integrada com microfone embutido 

com resolução mínima de 720p. ) 01 
(Uma) interface de rede Padrão 

Ethernet (10/100) ou superior com 
detecção automática, conector RJ 45 

integrado; 01 (Uma) conexão de 
vídeo HDMI. para monitor externo; No 
mínimo 03 (Três) portas USB, sendo 
pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 e 
02  (duas) portas no padrão USB 2.0 

ou superior, sendo que uma delas 
poderá ser  compartilhada com uma 
e-SATA. 01 (Uma) interface de rede 
Wireless integrada. 01(Um) Slot para 
leitor de cartão de memória externa. 

Teclado compatível com padrão 
ABNT, e mouse “Touchpad”; Licença 
original do Windows 10 Professional 

64 bits. GARANTIA JUNTO AO 
FABRICANTE DE 12 MESES. 

30 

Refil de Tinta Cor: Black 
Modelo de Referencia: T664 

/para uso em Impressora Epson 
Ecotank L395 

Rendimento Medio em paginas: 6.000 

Unid  20   

31 

Refil de Tinta Cor: Cyan 
Modelo de Referencia: T664 

/para uso em Impressora Epson 
Ecotank L395 

Rendimento Medio em paginas: 6.000 

Unid  20   

32 

Refil de Tinta Cor: Magenta 
Modelo de Referencia: T664 

/para uso em Impressora Epson 
Ecotank L395 

Rendimento Medio em paginas: 6.000 

Unid  20   

33 

Refil de Tinta Cor: Yellow 
Modelo de Referencia: T664 

/para uso em Impressora Epson 
Ecotank L395 

Rendimento Medio em paginas: 6.000 

Unid  20   
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34 

Teclado  Usb Básico para 
Computador e/ou Notebook. Teclado 
com padrão de internet. Teclas com 

impressão a laser para evitar 
desgaste. USB; Mínimo de 103 teclas; 

ABNT2. Diversas cores. 

Unid  10   

35 

Trituradora de Papel 
Fragmentadora de papel triturador, 
corte cruzado. Fragmenta 14 folhas 
de uma só vez. Fragmenta também 

cartões de créditos, CDs e Grampos. 
Fragmenta em corte cruzado em 

partículas finas, impossibilitando a 
remontagem do papel. Gaveta de  

resíduos removível com painel 
transparente para facilitar a 

visibilidade – rolamentos que 
reduzem atolamento de papel – 
rodinhas para fácil locomoção – 
liga/desliga e reverso automático 

PRODUTO NOVO NA EMBALAGEM 

Unid  6   

36 

Toner CE 285 A - Compatível, 
Remanufaturado.. Com rendimento 

médio de 1.800 impressões. Para uso 
em IMPRESSORA HP LASER JET M 

1132 MFP e IMPRESSORA HP 
LASERJET 1102 W .Tecnologia de 
Impressão Laser. Prazo de validade 
de no mínimo 06 meses a partir da 

data de entrega. A embalagem deve 
ser compatível com o prazo de 

validade a fim de garantir a qualidade 
do produto, devendo ainda conter 

através de etiqueta, identificação do 
fornecedor, razão social, CNPJ, 
número do telefone da empresa 

Unid  25   

37 

Toner MLT-D104S - Compatível,  
Remanufaturado.  Com rendimento 
médio  de 1.500 impressões .  Para 
uso em IMPRESSORA SAMSUNG 

ML - 1860. Tecnologia de Impressão 
Laser. . Prazo de validade de no 

mínimo 06 meses a partir da data de 
entrega. A embalagem deve ser 

compatível com o prazo de validade a 
fim de garantir a qualidade do 
produto, devendo ainda conter 

através de etiqueta, identificação do 
fornecedor, razão social, CNPJ, 
número do telefone da empresa. 

Unid  25   

38 Pen Drive, USB. 32GB. Lacrado, Unid  10   

Total  



 

Rua do Comércio, nº. 152 – Centro – Ipojuca – PE – CEP: 55590-000 
Fone: (081) 3551-0982- CNPJ - 05.364.629/0001-34 

www.funprei.ipojuca.pe.gov.br 

 
Validade da proposta: ............................................... 
 
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses consecutivos, a contar da assinatura da Ata de Registro de 
Preços. 
 
Declaramos, para os devidos fins, de que nos preços ofertados estão incluídas despesas com 
administração, pessoal, obrigações patrimoniais, Trabalhistas, transporte, ferramentas e utensílios, 
equipamentos, e todos os tributos e demais encargos decorrentes do fornecimento. 
 
Dados Bancários: .............................................. 
 
(local e data) 
 
 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 


