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PREÂMBULO 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 176/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

1. O Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-

000, inscrito no CNPJ sob o n. 18.137.927/0001-33, por intermédio da Pregoeira e da Equipe de 

Apoio, torna pública a realização do Processo Licitatório nº 176/2021, na modalidade Pregão 

Presencial nº 073/2021, Registro de Preço nº 057/2021, destinado a selecionar empresa(s) 

especializada(s) no ramo para composição do Quadro Geral de Registro de Preços de 

equipamentos de informática e Drone para atender as necessidades das secretarias requisitantes, 

conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

 

2. Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Execução Fiscal, 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade 

Urbana, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.  

 

3. O pregão presencial será regido pela Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto 

Municipal 022/2003, Decreto Municipal n. 137, de 04 de setembro de 2013 e Decreto Municipal nº 

153/2014 de 21 de outubro de 2014, aplicando-se supletivamente as disposições da Lei Federal 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais normas atinentes à matéria, bem como pelas 

condições estabelecidas no presente edital. 

 

4. A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na sala de reuniões 

da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 28 de Setembro, 317, Centro, Visconde do Rio Branco, 

MG, CEP 36.520-000, no dia 21/09/2021, às 09:00 horas. Se não houver expediente ou ocorrer fato 

superveniente que impeça a realização da sessão na data prevista, fica a mesma adiada para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, desde que 

não haja comunicação em contrário. 

 

5. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, servidora Flaviana Lima Teixeira, e a Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 001, de 

04 de janeiro de 2021. 
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6. Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, 

Departamento de Licitações e Contratos, Praça 28 de Setembro, 317, Visconde do Rio Branco, MG, 

CEP 36.520-000, e também no site da Prefeitura www.viscondedoriobranco.gov.br. Informações ou 

pedidos de esclarecimento: através do telefone (32) 3551-8150. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

7. O valor previsto para a despesa é de até R$ 1.783.903,48 (Um milhão, setecentos e oitenta e três 

mil, novecentos e três reais e quarenta e oito centavos), à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

02.001.000 04 122 0001 2.003 3.3.90.30.00 – Ficha 06            

02.001.000 04 122 0001 2.003 4.4.90.52.00 – Ficha 11             

02.002.000 04 124 0001 2.005 3.3.90.30.00 – Ficha 20            

02.002.000 04 124 0001 2.005 4.4.90.52.00 – Ficha 27             

02.003.000 03 092 0001 2.007 3.3.90.30.00 – Ficha 038 

02.003.000 03 092 0001 2.007 4.4.90.52.00 – Ficha 048             

02.003.000 03 092 0001 2.008 3.3.90.30.00 – Ficha 050          

02.003.000 03 092 0001 2.008 4.4.90.52.00 – Ficha 053            

02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.30.00 – Ficha 067            

02.004.000 04 122 0001 2.012 4.4.90.52.00 – Ficha 079           

02.005.000 04 122 0001 2.037 3.3.90.30.00 – Ficha 154          

02.005.000 04 122 0001 2.0374.4.90.52.00 – Ficha 163 

02.006.000 04 122 0001 2.040 3.3.90.30.00 – Ficha 176             

02.006.000 04 122 0001 2.040 4.4.90.52.00 - Ficha 186    

02.007.000 04 122 00012.077 3.3.90.30.00 – Ficha 260             

02.007.000 04 122 0001 2.0774.4.90.52.00 – Ficha 271            

02.008.001 10 122 00012.096 4.4.90.52.00 – Ficha 325 

02.008.001 10 122 00012.096 4.4.90.52.00 – Ficha 337 

02.008.001 10 122 00012.097 3.3.90.30.00 – Ficha 339          

02.009.001 12 122 00012.131 3.3.90.30.00 – Ficha 500         

02.009.001 12 122 0001 2.131 4.4.90.52.00  - Ficha 512   

02.009.001 12 361 00172.147 3.3.90.30.00 – Ficha 553         

02.009.001 12 361 0017 2.150 4.4.90.52.00 –Ficha 557  

02.009.00112361  0182. 1524. 4.90.52.00  - Ficha 560 

02.009.001 2362  0192. 2623. 3.90.30.00 – Ficha 575        

02.009.0011 2361 0182. 1533. 3.90.30.00  - Ficha 561 

02.009.0011 236300192.1784.4.90.52.00 – Ficha 589            

02.009.0011 236300192.1773.3.90.30.00  - Ficha 583 

02.009.0011 236500172.1593.3.90.30.00  - Ficha 605 

02.009.00011236500172.1594.4.90.52.00 – Ficha 608 

02.009.000112 3650017 2. 1604.4.90.52.00  - Ficha 619 

02.009.000112 367 00172.169 3.3.90.30.00 – Ficha 627 

02.009.001 12 367 0017 2.169 4.4.90.52.00 – Ficha 629                        

02.009.002 12 3610017 2.1833 3.90.30.00 – Ficha 651 

02.009.002 12 3650017 2.1933 3.90.30.00  - Ficha 675  

02.010.00113 12 20001  2. 2003. 3.90.30.00 – Ficha 693 

02.010.00113 1220001 2.2004.4.90.52.00 – Ficha 705 

02.011.00108 1220001 2.2334.4.90.52.00 – Ficha 796 

02.011.0010824400242.241.4.90.52.00 – Ficha 837                                                                                                         

 

8. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: Anexo I – 

Termo de Referência; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – Modelo Declaração que 

não emprega menor; Anexo IV – Modelo Apresentação de Proposta; Anexo V – Modelo de 

Apresentação da Proposta VI - Declaração Quanto a Inexistência de Fato Impeditivo da 

Habilitação; Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preço; Anexo VIII – Declaração de Micro 

Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, IX – Modelo de Declaração de Elaboração Independente 

de Proposta.  

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 01 de setembro de 2021. 

 

 

Flaviana Lima Teixeira 

Pregoeira Oficial 

 

 

 

 

http://www.viscondedoriobranco.gov.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2021  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2021 

TIPO: MENOR VALOR POR ITEM 

 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto selecionar empresa(s) especializada(s) no ramo para 

composição do Quadro Geral de Registro de Preços para aquisição de equipamentos de 

informática e Drone para atender as necessidades das secretarias requisitantes, conforme 

especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.  

1.2. O objeto será dividido em cota principal e cota reservada, de acordo com a planilha anexa a 

este instrumento convocatório. 

1.3. As quantidades indicadas no termo de referência são meramente estimativas, assim, a 

prefeitura municipal de visconde do rio branco, não está obrigada a consumir uma quantidade 

mínima, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento do 

fornecimento, que estará sempre condicionada às suas necessidades temporais. 

1.4. Não será aceita entrega parcelada dos produtos descritos na Ordem de Fornecimento. Caso 

isso ocorra, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a entrega total, não acarretando qualquer 

ônus para a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. A Prefeitura ficará isenta de qualquer 

responsabilidade se a entrega dos produtos for realizada sem a Ordem de Compras para a devida 

conferência. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

2.1 – Os produtos deverão ser entregues diariamente nos locais estipulados pela Prefeitura 

Municipal, de acordo com as quantidades e condições solicitadas pelas Secretarias Municipais 

Requisitantes, mediante a Nota Fiscal, na condição CIF, de acordo com a solicitação da Secretaria 

Requisitante através da Ordem de Fornecimento, de acordo com as especificações de cada item. 

2.2 – Os produtos deverão ser entregues acompanhados dos documentos fiscais respectivos, de 

acordo com a Ordem de Fornecimento e devem conter, o nome, a marca, especificação, 

Quantidade dos produtos entregues, preço unitário e total. 

2.3 – No recebimento dos produtos, serão observadas as disposições contidas nos art. 73 a 75 da LF 

8.666/93 e suas alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus anexos. 

2.4 - A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, não está obrigada a consumir uma 

Quantidade mínima, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento do 

fornecimento, que estará sempre condicionada às suas necessidades temporais. 
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2.5 - Não será aceito entrega parcelada dos produtos descritos na Ordem de Fornecimento, caso 

isso ocorra, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a entrega total, não acarretando qualquer 

ônus para a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 

 

3. CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS  

3.1. Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, 

Departamento de Licitações e Contratos, Praça 28 de Setembro, 317, Visconde do Rio Branco, MG, 

CEP 36.520-000, e também no site da Prefeitura (www.viscondedoriobranco.gov.br). Informações 

ou pedidos de esclarecimento: através do telefone (32) 3551-8150. 

3.2. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet e 

tiverem interesse em participar do certame, se obrigam a acompanhar as publicações referentes 

ao processo no sítio acima descrito e publicações em jornais Quando for o caso, com vista a 

possíveis alterações e avisos. 

3.3. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser feitos através do endereço eletrônico 

licitacaopmvrb@gmail.com; ou através do telefone (32) 3551-8150, em um prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, antes da data prevista para a entrega dos envelopes. 

3.4. Os esclarecimentos serão feitos através de mensagem acessível a todos os interessados.  

3.5. Serão disponibilizadas além das respostas, outras informações que a Pregoeira julgar 

importantes, razão para que os interessados consultem o sítio com frequência. 

3.6. As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail 

ou disponibilizadas no site www.viscondedoriobranco.mg.gov.br no campo próprio correspondente 

a este edital, ficando acessíveis a todos os interessados. 

3.7. No campo próprio serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que a 

Pregoeira julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com 

frequência. 

3.8. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e 

por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser 

enviada à Diretoria de Compras e Licitações, Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, 

MG, CEP 36.520-000, a qual deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

auxiliado pelo setor técnico competente. 

3.9. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 

endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira, e que, por 

isso, sejam intempestivas. 

3.10. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 

3.11. A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail. 
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4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar da licitação: 

4.1.1 Pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às condições de 

habilitação estabelecidas neste edital. 

4.1.2 Para as cotas reservadas, as microempresas e empresas de pequeno porte que atendam às 

condições de habilitação estabelecidas neste edital. 

4.1.3 Para a cota principal, as empresas que atendam às condições de habilitação estabelecidas 

neste edital.   

4.2. Não serão admitidos interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 

a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

b) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

c) Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

d) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente; 

e) Possuam proprietário titular de mandato eletivo no Município de Visconde do Rio Branco; 

f) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 

pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  

 

5. CREDENCIAMENTO  

5.1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um representante 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

5.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 

por sua representada. 

5.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

I - documento oficial de identidade; 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e 

lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou 

documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso 

do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de 

tal investidura (Modelo - Anexo II); 

III – Contrato social ou outro instrumento equivalente de constituição da empresa. 

5.4 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos 

documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração 

contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes. 

5.5 - Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação 

desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial ou Cartório de 
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Registro de Pessoa Jurídica e Declaração sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais 

para a qualificação como microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir 

o tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção I, “Das Aquisições Públicas”, em 

consonância da Lei Complementar nº 146/2014 conforme Anexo VII, e deverá ocorrer Quando do 

credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 

5.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 

impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de 

lances. 

5.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

5.8 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

 

6. ENTREGA DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser entregues no Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, Praça 28 de Setembro, 317, Centro, 

Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000, com os seguintes dizeres: 

Departamento de Licitação e Contratos – A/C PREGOEIRA 

Edifício Sede da Prefeitura 

Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000 

DATA E HORÁRIO: 21/09/2021 – 9:00 horas. 

6.2 Os envelopes indicarão na parte externa/frontal os seguintes dizeres (sugeridos):  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2021 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2021 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: 

6.3 A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação”, remetidos via postal que não sejam 

entregues no local, data e horário definido neste edital. 

6.4 O licitante deverá entregar juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação, 

mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados no item 6.1, a 

declaração (Anexo V) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 

4º, VII, da Lei n. º 10.520/2002. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Tel: (32) 3559-8150 – CEP 36.520-000 – Visconde do Rio Branco - MG. 

7 
 

6.5 A não apresentação da declaração prevista no item acima implicará na desclassificação 

imediata do licitante. 

 

7. PROPOSTA DE PREÇO 

7.1 - A proposta comercial contida no envelope nº 01 deste edital, deverá especificar 

detalhadamente o objeto licitado, de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos 

de forma clara, obedecendo às normas específicas, não se admitindo propostas alternativas, 

atendendo aos seguintes requisitos: 

a) Estar datilografada, manuscrita (letra legível) ou impressa por processo eletrônico, em papel 

timbrado ou com o carimbo do CNPJ da(s) licitante(s), redigida em língua portuguesa, em 

linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última 

folha e rubricada as demais; 

b) Indicar a razão social da(s) licitante(s), o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, 

o número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver, bem como o número de sua conta 

corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus créditos; 

c) Mencionar o número do Edital do Pregão, do Processo Licitatório e do Registro de Preços; 

d) Indicar o valor de cada lote, especificação clara e completa do objeto licitado, inclusive 

marca, sem conter alternativas de percentual ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado; 

e) Mencionar o prazo de validade da proposta que deverá ser de 60 (sessenta) dias, cujo 

prazo de entrega será imediata, após o recebimento de cada Ordem de Fornecimento. 

f) Indicar o nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar a ata de registro de preços 

e os eventuais contratos, ou seja, nome completo, endereço, CPF, carteira de identidade, estado 

civil, nacionalidade e profissão, informando ainda qual o instrumento que lhe outorga poderes para 

firmar os referidos documentos (Contrato Social ou Procuração); 

g) Incluir, nos valores propostos, as obrigações e encargos que possam recair sobre o objeto 

licitado, inclusive na forma de entrega CIF, não sendo aceita qualquer outra reivindicação 

posterior; 

h) Considerar todos os detalhes de especificação, características, inerentes à especificação 

do edital. 

i) Constar demais informações que possam contribuir com clareza para o devido julgamento, 

de acordo com as condições do edital. 

7.2. A(s) licitante(s) somente poderá(ão) retirar sua proposta mediante requerimento escrito à 

Pregoeira, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.  
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7.3. O valor proposto será de exclusiva responsabilidade da(s) licitante(s), não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

7.4. A(s) licitante(s) que assim desejar(em), poderá(ao) apresentar sua proposta através do Anexo 

IV e Anexo V deste Edital, desde que o faça preenchendo de forma clara, sem emendas ou 

rasuras, todos os espaços contidos no formulário, que assine e carimbe conforme solicitado. 

 

8. SESSÃO DO PREGÃO 

8.1 ABERTURA DA SESSÃO 

8.1.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais 

aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 

Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 

credenciados. 

8.2 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

8.2.1 Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, a Pregoeira verificará a conformidade destas 

com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as especificações e 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas 

aquelas que estiverem em desacordo. 

8.2.2 Dentre as propostas aceitas, a Pregoeira classificará em primeiro lugar a proposta de menor 

preço (conforme expresso no Anexo I) e as demais que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem 

dos lances verbais. 

8.2.3 Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 

anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), 

para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas apresentadas. 

8.3 LANCES VERBAIS 

8.3.1 Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do 

autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

8.3.2 Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.3.3 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço. 
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8.3.4 A etapa de lances será considerada encerrada Quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

8.3.5 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado.  

8.3.6 A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

8.3.7 Após a negociação, se houver,a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço.  

8.3.8 Não será permitido o uso de aparelhos telefônicos e similares durante os lances verbais, 

devendo os representantes credenciados estarem aptos aos lances. Porém, para negociação final, 

o representante da empresa que estiver com o menor valor poderá contatar com a empresa, para 

sua última proposta. 

8.4 - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA A COTA PRINCIPAL 

8.4.1 Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que 

detenha a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, será averiguado se houve empate. 

8.4.2 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

8.4.3 Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

ao menor preço registrado para o lote. 

8.4.4 O critério de desempate, preferência de contratação, aqui disposto somente se aplicará 

Quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresas, empresas de 

pequeno porte ou equiparada. 

8.4.5 Para efeito do disposto no item acima, a preferência será concedida da seguinte forma: 

I - Ocorrendo empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor 

classificada poderá apresentar proposta comercial inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado o objeto licitado em seu favor; 

II - O direito de preferência previsto no inciso I será exercido, sob pena de preclusão, após 

encerramento da rodada de lances, devendo ser apresentada nova proposta no máximo de 

cinco minutos para o lote em situação de empate; 

III - No caso de igualdade de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no inciso I do item 8.4.5; 

IV - Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

equiparada com base no inciso I, deste item serão convocadas as remanescentes que porventura 
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se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

8.4.6 - O disposto no itens 8.4.2 e 8.4.3 somente se aplicará Quando a melhor oferta(após) a fase de 

lances) não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.4.7 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor oferta.  

8.5 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP 

8.5.1 - Nos termos do art. 48, inciso III, da Lei Complementar n. 123/2006, fica reservada uma cota 

no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto, assegurada 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte ou 

equiparadas. 

 
8.6 FASE DE HABILITAÇÃO 

8.6.1 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação do respectivo proponente.  

8.6.2 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser sanadas, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos, ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

8.6.3 A verificação será certificada pela Pregoeira, sendo anexados aos autos mesmo os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico. 

8.6.4 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.6.5 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 

Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarada vencedora.  

8.6.6 Conhecida a vencedora, a Pregoeira consultará as demais classificadas se aceitam fornecer 

ao preço daquela, mantidas as Quantidades ofertadas.  

8.6.7 Em seguida, abrirá os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as 

respectivas habilitações. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços, observada a 

ordem de classificação.  

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1 A licitante deverá apresentar dentro do Envelope n° 02 – devidamente lacrado: 

- Para empresas previamente cadastradas no Município: 
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a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) – dentro do seu prazo de validade, emitido pela 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco /MG, nos termos do art. 27 ao 31 da Lei Federal nº 

8.666/93. Os documentos que estiverem com data de validade vencida no CRC, deverão ser 

anexados à documentação;  

b) Declaração em papel timbrado da proponente ou com carimbo do CNPJ, assinada por 

quem de direito, conforme modelo a seguir, em atendimento a dispositivo da Constituição Federal: 

TIMBRE OU CARIMBO CNPJ  

 DECLARAÇÃO 

 ----------------------, CNPJ nº --------------, sediada no endereço ---------------, DECLARA, 

sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de trabalho, nenhum funcionário com as 

seguintes características: 

a) ter menos de 18(dezoito) anos de idade, e exercer atividades noturnas, perigosas ou 

insalubres; 

b) ter menos de 14 (quatorze) anos de idade,e exercer qualquer atividade em nossa 

empresa; 

Ressalva: emprega menor,a partir de 14 anos na condição de aprendiz (  ) sim  (  ) não. 

 ----------------------, -------de --------------------- de 20-----

 _____________________________________ 

 (identificação e assinatura do declarante) 

 

OBS: Os documentos constantes do CRC (Certificado de Registro Cadastral) que estiverem com a 

validade vencida, deverão ser apresentados juntamente com as demais documentações de 

habilitação com seus respectivos prazos de validade atualizados, dentro do Envelope 02.  

9.2 - Para empresas ainda não cadastradas no município: 

Fotocópias autenticadas em cartório ou por servidor da administração, mediante apresentação 

dos originais, dos seguintes documentos: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA (Lei 8.666/93, art. 28) 

9.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciaise, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

9.2.2 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – Cartão CNPJ 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Lei 8.666/93, art. 29) 

9.2.3 Prova de regularidade da Receita Federal – Certidão Negativa ou certidão positiva com 

efeitos de negativa, expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil, fazendo prova da 

regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no 

âmbito da Receita Federal, Quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional na forma da 
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Portaria MF 358, de 5 de novembro de 2014, alterada pela Portaria MF 443, de 17 de outubro de 

2014; 

9.2.4 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação. 

9.2.5 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal do licitante: Certidão Negativa de Débito 

ou equivalente. 

9.2.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou 

equivalente; 

9.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

TRABALHO DE MENORES (Lei 8.666/93, art. 27, V) 

9.2.8 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, 

relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

9.2.9 Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

CAPACIDADE TÉCNICA 

9.2.10 Comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto da presente licitação, compatível 

com as características descritas, através de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado. Os atestados/certidões deverão ser apresentados em 

papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou 

representantes de quem os expediu. 

 

9.3 Em nenhuma hipótese será admitida entrega posterior de qualquer dos documentos exigidos, 

ressalvados o direito da Comissão em exigir esclarecimentos ou fazer as diligências que julgar 

necessárias sobre os documentos apresentados. 

9.4 É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada, em envelope próprio, de 

todos os documentos necessários à habilitação, bem como o atendimento de esclarecimentos 

posteriores solicitados pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de ser inabilitada. 

9.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

9.6 A Pregoeira e a equipe de apoio poderão efetuar consulta dos documentos extraídos pela 

internet, junto aos sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  
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9.7 Os documentos exigidos neste instrumento poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos 

extraídos pela internet, com vigência plena até a data fixada para sua apresentação.  

9.8 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 

sejam apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação.  

9.9 Os documentos acima mencionados, não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

9.10 Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor ou 

pelo edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de sua apresentação.  

9.11 A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 

com o previsto neste edital, inabilitará o proponente, sendo aplicado o disposto contido neste 

edital. 

9.12 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 

ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 

10. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

10.1 Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às 

microempresas e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123/2006, em 

especial Quanto ao Art. 3º, as empresas deverão apresentar: 

a) Declaração sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido no Capítulo V – Seção I, “Das Aquisições Públicas”, em consonância da Lei 

Complementar nº 146/2014 conforme Anexo VIII;  

b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do respectivo estado; 

10.1.1 Os documentos elencados nas alíneas a e b do item anterior deverão ser apresentados 

juntamente com os documentos de credenciamento, fora dos envelopes. 

10.2 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

10.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

10.2.2 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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10.2.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

11. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS  

11.1 Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas a 

Pregoeira da Prefeitura de Visconde do Rio Branco. 

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

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados 

para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

11.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito 

de recurso. 

11.5 A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes, via correio 

eletrônico e/ou será divulgado mediante publicação no site oficial deste órgão. 

11.6 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

111.7 Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, 

sob pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Sr. Prefeito Municipal, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 3 (três) dias, 

conforme estabelecido no item 11.2 acima; 

b) ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93;  

c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo 

razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal 

ou credenciado do licitante, devidamente comprovado; 

d) ser protocolizado na Diretoria de Licitação da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco; 

11.8 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal, 

e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal; 
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11.9 A Prefeitura de Visconde do Rio Branco não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos das 

citadas neste instrumento, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

 

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1 Inexistindo manifestação recursal a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

12.2 Impetrado o recurso, após decisão, a Pregoeira divulgará a decisão, competindo à 

autoridade adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.  

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO  

13.1 A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada 

no processo sob as rubricas: 

 

02.001.000 04 122 0001 2.003 3.3.90.30.00 – Ficha 06            

02.001.000 04 122 0001 2.003 4.4.90.52.00 – Ficha 11             

02.002.000 04 124 0001 2.005 3.3.90.30.00 – Ficha 20            

02.002.000 04 124 0001 2.005 4.4.90.52.00 – Ficha 27             

02.003.000 03 092 0001 2.007 3.3.90.30.00 – Ficha 038 

02.003.000 03 092 0001 2.007 4.4.90.52.00 – Ficha 048             

02.003.000 03 092 0001 2.008 3.3.90.30.00 – Ficha 050          

02.003.000 03 092 0001 2.008 4.4.90.52.00 – Ficha 053            

02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.30.00 – Ficha 067            

02.004.000 04 122 0001 2.012 4.4.90.52.00 – Ficha 079           

02.005.000 04 122 0001 2.037 3.3.90.30.00 – Ficha 154          

02.005.000 04 122 0001 2.0374.4.90.52.00 – Ficha 163 

02.006.000 04 122 0001 2.040 3.3.90.30.00 – Ficha 176             

02.006.000 04 122 0001 2.040 4.4.90.52.00 - Ficha 186    

02.007.000 04 122 00012.077 3.3.90.30.00 – Ficha 260             

02.007.000 04 122 0001 2.0774.4.90.52.00 – Ficha 271            

02.008.001 10 122 00012.096 4.4.90.52.00 – Ficha 325 

02.008.001 10 122 00012.096 4.4.90.52.00 – Ficha 337 

02.008.001 10 122 00012.097 3.3.90.30.00 – Ficha 339          

02.009.001 12 122 00012.131 3.3.90.30.00 – Ficha 500         

02.009.001 12122 0001 2.131 4.4.90.52.00  - Ficha 512   

02.009.001 12 361 00172.147 3.3.90.30.00 – Ficha 553         

02.009.001 12 361 0017 2.150 4.4.90.52.00 –Ficha 557  

02.009.00112361  0182. 1524. 4.90.52.00  - Ficha 560 

02.009.001 2362  0192. 2623. 3.90.30.00 – Ficha 575        

02.009.0011 2361 0182. 1533. 3.90.30.00  - Ficha 561 

02.009.0011 236300192.1784.4.90.52.00 – Ficha 589            

02.009.0011 236300192.1773.3.90.30.00  - Ficha 583 

02.009.0011 236500172.1593.3.90.30.00  - Ficha 605 

02.009.00011236500172.1594.4.90.52.00 – Ficha 608 

02.009.000112 3650017 2.1604.4.90.52.00  - Ficha 619 

02.009.000112 367 00172.169 3.3.90.30.00 – Ficha 627 

02.009.001 12 367 0017 2.169 4.4.90.52.00 – Ficha 629                        

02.009.002 12 3610017 2.1833 3.90.30.00 – Ficha 651 

02.009.002 12 3650017 2.1933 3.90.30.00  - Ficha 675  

02.010.00113 12 20001  2.2003. 3.90.30.00 – Ficha 693 

02.010.00113 1220001 2.2004.4.90.52.00 – Ficha 705 

02.011.00108 1220001 2.2334.4.90.52.00 – Ficha 796 

02.011.0010824400242.241.4.90.52.00 – Ficha 837                                                                                                          

 

13.2 Os preços cotados para a execução do objeto deste edital, deverão ser aqueles praticados 

no mercado nacional, expressos em moeda corrente do país. 

13.3 A contratante se reserva no direito de periodicamente, fazer pesquisa de mercado para 

verificar se o preço do serviço está compatível com o preço praticado no mercado. 

13.4 O faturamento será efetuado mensalmente a cada período de 30 (trinta) dias, juntando-se 

todas as autorizações de serviço daquele mês. As notas fiscais com as autorizações deverão ser 

apresentadas à Secretaria Municipal Requisitante, cujo responsável conferirá, dará o aceite nas 

mesmas e enviará para o setor competente que providenciará o pagamento. 

13.5 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir da reapresentação, desde que regularizados.  
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13.7 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços.  

 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

14.1 A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Contratante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o 

descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela 

Contratante: 

14.1.1 Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

14.1.2 Multas; 

14.1.3 Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização 

Contratante por perdas e danos; 

14.1.4 Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, pelo período de até (05) cinco anos.  

14.1.5 Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

14.2 A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por 

dia de atraso na prestação dos serviços.  

14.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 

valor do Contrato. 

14.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

14.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser também aplicada aqueles que: 

14.5.1 Retardarem a execução do pregão; 

14.5.2 Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

14.5.3 Fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1 Constituem anexos indispensáveis deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 

integrante:  

Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – Modelo 

Declaração que não emprega menor; Anexo IV – Modelo Apresentação de Proposta Cota 

Reservada; Anexo V – Modelo de Apresentação da Proposta cota Principal; VI - Declaração 

Quanto a Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação; Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de 
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Preço; Anexo VIII – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; Anexo IX - 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

15.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, 

civis e penais cabíveis. 

15.3 Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e 

se omita em outro será considerado especificado e válido.  

15.4 A Pregoeira, no estrito interesse da Administração Municipal de Visconde do Rio Branco, 

poderá adotar medidas saneadoras durante a realização do certame e, em especial na Sessão do 

Pregão, e relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde 

que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível 

a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93;  

15.4.1 Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em 

original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 

pela Pregoeira ou Equipe de Apoio.  

15.4.2 O não cumprimento da diligência no prazo determinado poderá ensejar a inabilitação do 

licitante ou a desclassificação da proposta.  

15.5 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação 

e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

15.5.1 A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 

condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 

disciplinam a matéria.  

15.6 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

15.7 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

15.8 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o objeto da licitação. 

15.9 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Sr. Prefeito 

de Visconde do Rio Branco revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento 

dos participantes da licitação.  

15.10 A Prefeitura de Visconde do Rio Branco poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura.  
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15.11 Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco reserva-se o 

direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 

obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº.8.666/93. 

15.12 As decisões referentes ao certame serão publicadas no órgão de imprensa oficial, conforme 

o caso, e no sítio www.viscondedoriobranco.mg.gov.br, e comunicadas através de ofícios ou e-

mail a todos os licitantes. 

15.13 Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou 

apresentação de documentos relativos a esta licitação.  

15.14 Fica eleito o foro da Comarca de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, para 

solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.  

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 01 de setembro de 2021. 

 

 

 

Flaviana Lima Teixeira 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO Nº  176/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2021 

 

1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA 

1.1 – A presente licitação tem por objeto selecionar empresa(s) especializada(s) no ramo, para 

composição do Quadro Geral de Registro de Preços para aquisição de equipamentos de 

informática e Drone para atender as necessidades das secretarias requisitantes,  conforme 

especificações abaixo: 

 

1.1.1 No preço proposto deverá estar incluído a entrega dos equipamentos nos locais 

determinados na Ordem de Fornecimento, conforme especificações contidas neste edital e de 

acordo com as normas ao objeto. 

1.2 Justifica-se a presente licitação porque a informática tornou-se uma ferramenta fundamental 

para a execução dos serviços nas empresas públicas e privadas.  Como acontece com a maioria 

das tecnologias, as estações de trabalho (desktops) e computadores portáteis (notebooks) sofrem 

um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, imprime aos 

gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das informações de forma profícua. 

A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, 

tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos 

administrados e, por reflexo, aos cidadãos. 

 

2 – VALOR ESTIMADO 

2.1 - O valor total estimado para a esta licitação é de até R$ 1.783.903,48 (Um milhão, setecentos e 

oitenta e três mil, novecentos e três reais e quarenta e oito centavos). 

2.2 - O valor estimado será o valor máximo admitido pela Administração, de modo que serão 

desclassificadas todas as propostas cujo valor supere os valores estimados. 

ITEM 

CÓDIGO - E

ESPECIFICAÇÃO 

UNID QTDE VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 48663 Notebook I3 

Processador 

Intel® Core™ i3-1005G1 (1.2GHz até 3.4GHz, cache 

de 4MB, dual-core, 10ª geração) 

Tela 

Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, 

borda fina e com antirreflexo 

Placa de vídeo 

Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics com 

memória gráfica compartilhada 

UN 80 4.600,00 368.000,00 
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Armazenamento 

SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 

Memória 

Memória de 8GB, DDR4, 2666MHz; Expansível até 

16GB (2 slots soDIMM, 1 slot livre) 

Bateria 

Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) 

Wireless 

Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth 

Cor 

Preto 

Teclado 

Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2) 

Portas 

2 portas USB 3.2 de 1ª geração 

1 porta USB 2.0 

1 porta Ethernet RJ45 de 10/100 Mbit/s 

1 porta para headset (combinação de fones de 

ouvido e microfone) 

1 porta HDMI 1.4 

1 porta adaptadora de energia 

1 leitor de cartão de mídia SD (SD, SDHC, SDXC) 

1 slot de segurança Wedge 

Dimensões 

Altura: 1,80 cm a 1,99cm 

Largura: 36,40 cm 

Profundidade: 24,9 cm 

Peso inicial: 1,74 kg 

Câmera 

Câmera de alta definição de 720p a 30 fps, 

microfones de único array 

Áudio e alto-falantes 

Áudio de alta definição, alto-falantes estéreo 2.0, 

Realtek ALC3204 com Waves MaxxAudio® Pro, dois de 

2 W = 4 W no total 

Chassi 

Policarbonato 

Energia 

Bivolt 

02 48664 Notebook Pentium 

Processador 

Intel® Pentium® Gold 7505 (2GHz até 3.5GHz, cache 

de 4MB, dual-core) 

Tela 

Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, 

borda fina e com antirreflexo 

Placa de vídeo 

Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics com 

memória gráfica compartilhada 

Armazenamento 

SSD de 128GB PCIe NVMe M.2 

Memória 

Memória de 8GB, DDR4, 2666MHz; Expansível até 

16GB (2 slots soDIMM, 1 slot livre) 

Bateria 

Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) 

Wireless 

Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth 

Cor 

Preto 

Teclado 

UN 80 3.566,67 285.333,60 
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Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2) 

Portas 

2 portas USB 3.2 de 1ª geração 

1 porta USB 2.0 

1 porta Ethernet RJ45 de 10/100 Mbit/s 

1 porta para headset (combinação de fones de 

ouvido e microfone) 

1 porta HDMI 1.4 

1 porta adaptadora de energia 

1 leitor de cartão de mídia SD (SD, SDHC, SDXC) 

1 slot de segurança Wedge 

Dimensões 

Altura: 1,8 – 1,99cm 

Largura: 36,4cm 

Profundidade: 24,9cm 

Peso inicial: 1,74kg 

Câmera 

Câmera de alta definição de 720p a 30 fps, 

microfones de único array 

Áudio e alto-falantes 

Áudio de alta definição, alto-falantes estéreo 2.0, 

Realtek ALC3204 com Waves MaxxAudio® Pro, dois de 

2 W = 4 W no total 

Chassi 

Policarbonato 

Energia 

Bivolt 

03 48665 CPU 

Processador: 

Especificações: 

- Litografia: 14 nm 

- Soquetes suportados: FCLGA1200 

- Configuração máxima da CPU: 1 

- Especificação de solução térmica: PCG 2015C  

 Atuação: 

- Núcleos: 4 

- Threads: 8 

- Frequência: Baseada em processador 3.60 GHz 

- Frequência turbo máxima: 4,30 GHz 

- Cache: 6 MB Intel Smart Cache 

- Velocidade do barramento: 8 GT / s 

- TDP: 65 W 

Memória: 

- Tamanho máximo de memória (dependendo do 

tipo de memória): 128GB 

- Tipos de Memória: DDR4-2666 

- Número máximo de canais de memória: 2 

- Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s 

 Gráficos do Processador: 

- Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 

- Frequência: baseada em gráficos 350 MHz 

- Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz  

- Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB 

- Suporte 4K: 60Hz 

- Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz 

- Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz 

- Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 

4096x2304 a 60Hz 

- Suporte ao DirectX *: 12 

- Suporte ao OpenGL *: 4.5 

- Vídeo de sincronização rápida Intel 

UN 100 4.435,00 443.500,00 
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- Tecnologia Intel InTru 3D 

- Tecnologia Intel® Clear Video HD 

- Tecnologia Intel Clear Video 

- Nº de monitores suportados: 3 

 Opções de expansão: 

- Escalabilidade: 1S Only 

- Revisão do PCI Express: 3.0 

- Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 

- Nº máximo de pistas PCI Express: 16  

 Tecnologias avançadas: 

- Memória Intel Optane suportada 

- Tecnologia Intel Turbo Boost  

- Tecnologia Intel Hyper-Threading 

- Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) 

- Tecnologia de virtualização Intel para E/S 

direcionada (VT-d) 

- Intel VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT)  

- Intel 64  

- Conjunto de instruções: 64 bits 

- Extensões do conjunto de instruções: Intel SSE4.1, 

Intel SSE4.2, Intel AVX2 

- Tecnologia Intel SpeedStep aprimorada 

- Tecnologias de monitoramento térmico 

- Tecnologia de proteção de identidade Intel 

Memória de 8GB, DDR4 2666MHz. 

HD (SSD) de 240 Gb; 

Placa mãe compatível com as memorias e o 

processador, com duas saídas de vídeo.  

Fonte compatível com a placa mãe e processador;  

Gabinete preto; 

Teclado USB; 

Mouse óptico USB; 

Estabilizador; 

04 47050 MONITOR LED 19,5” 

Tamanho da tela (Polegadas) 19,5" 

Formato 16:9 Widescreen 

Contraste 5.000.000:1 

Tempo de Resposta 5ms (GTG) 

Brilho 200 cd/m² 

Resolução Máxima 1366 x 768 

Pixel Pitch 0.3177 (H) x 0.307 (V) (mm) 

Suporte de cores 16,7 M 

Ângulo de Visão H:90° / V:65° 

Frequência Horizontal 30 ~ 61 kHz 

Frequência Vertical 56 ~ 75 Hz  

Revestimento da Tela Anti- Glare, Hard Coating (3H) 

Tipo LED 

Alimentação Externa (adaptador) 

Dimensões (LxPxA) Produto 463 x 357 x 168 mm 

Dimensões (LxPxA) Produto sem base 463 x 287 x 57 

mm 

Dimensões (LxPxA) Embalagem 534 x 353 x 111mm 

Peso (produto) 2,2 Kg 

Peso (embalagem) 3,1 Kg 

Cor Frontal Preto 

Cor da Base Preto 

Cor Traseira Preto 

Conector de entrada D-Sub (RGB) 

Recursos Especiais Flicker Safe, Reader Mode, Super 

Energy Saving, Dual Smart Solution 

Furação para Suporte de Parede Vesa (75 x75 mm) 

UN 100 993,33 99.333,00 
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Cabo de Força (power cord) Sim 

Adaptador AC Sim 

Cabo D-SUB Sim 

Manual do usuário Sim 

05 47052 Impressora Jato de tinta multifuncional 

Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo® 

de 4 cores (CMYK) Tamanho mínimo de gotícula de 

tinta: 3 picolitros Resolução máxima de impressão: 

Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários 

tipos de papel Velocidade de impressão: Em preto 33 

ppm e em cores 15 ppm† Velocidade de impressão 

ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm. 

Tinta de reposição: 1 garrafa com tinta Preta: rende 

até 4.500 páginas1 

3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): 

Rendem até 7.500 páginas1 

Com  EcoTank  

Sistemas operacionais: Windows Vista®/Windows® 

7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), 

Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20165, 

Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12 Dimensões: Aberto: 

37,5 x 57,8 x 25,3 cm / Fechado: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm 

Peso: 3,9 kg Características ecológicas: Cumpre com 

as normas RoHS 

Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC) 

Tamanho máximo da cópia: A4, carta 

Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS 

colorido Resolução óptica: 600 dpi Resolução de 

hardware: 600 x1200 dpi Resolução interpolada: 9600 

x 9600 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de 

entrada, 24 bits de saída Características do Scanner: 

Digitalização para PC (PDF e WSD) Área máxima de 

digitalização: 21,6 x 29,7 cm 

Conectividade padrão: USB 

Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 

12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), 

ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 

cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo 

(18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm) A6 (10,5 x 

14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - 

máx. 21,5 x 120 cm)Tipos de papel: Suporta distintos 

papéis Epson, papel sulte comum e papel fotográfico 

para jato de tinta Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm 

(3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6")Tipos de envelope: Nº 10 

(10,5 x 24,1 cm)Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 

g/m²Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 

de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy 

Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais 

Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de 

papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy 

Photo Paper, 30 cartões postais 

Cabo USB incluso. 

UN 40 1.516,67 60.668,80 

06 31495 Nobreak 

4 tomadas bivolt 600 va 

UN 40 500,00 20.000,00 

07 48666 Impressora Multifuncional Laser I  

 Velocidade de impressão de 40 páginas por 

minuto 

 SPDF para 70 folhas e frente e verso 

automático em todas as funções 

 Plataforma aberta para integração (BSI) 

Características Principais 

UN 40 4.816,67 192.668,80 
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 Frente e Verso automático nas funções 

Impressão, Cópia e Digitalização que ajuda a 

reduzir o consumo de papel em até 50% 

 Ajude a reduzir seus custos operacionais com 

um toner inicial e de reposição de alto 

rendimento para 12.000 páginas. 

 A interface Ethernet integrada permite que 

você compartilhe o DCP-L5652DN com vários 

usuários em sua rede. 

 BSI (Brother Solution Interface) que permite os 

desenvolvedores acessem os serviços da web 

internos do Equipamento para criar soluções 

personalizadas e melhorar os fluxos de 

trabalho de negócios. 

Conectividade e compatibilidade: 

Interface(s) padrão Gigabit ethernet, Hi-Speed USB 

2.0. 

Cópia: 

Velocidade de copia em preto A4 (max. Ppm) 40  

Velocidade de copia em preto carta (max. Ppm) 42 

Capacidade de copia monocromática 

Resolução de copia 1200x600 dpi 

Estilo de desenho Flatbed (vidro de exposição) 

Copia de documento de identidade Sim  

Função N em 1 2em1 / 4em1 

Função pôster não 

Redução/ampliação 25% -400% 

Função de classificação sim 

Copia automática sim 

Geral: 

Tela LCD tela touchscreen 3,7” 

Ciclo de trabalho mensal máximo de até 50.000 

páginas 

Volume de impressão mensal recomendado até 

3.500 páginas 

Memoria padrão 512 

Modo econômico de toner  Sim 

Tratamento papel: 

Capacidade do alimentador automático de 

documentos (máx. pág.) 70 

Tipo de mídia Comum, Bond, Papel reciclado, 

Etiquetas, Envelopes (#10), Papel colorido, Timbrado 

Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) 50 

Capacidade de papel opcional LT-5500 (250 folhas x 

2) ou LT-6500 (520 folhas x 2) 

Capacidade de saída de papel (págs.) 150 

Tamanho de papel - Bandeja multiuso Carta, 

Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 

12,7-35,6 cm (C)), Ofício, Executivo, A4, A5 

Tamanho de papel - Bandeja de papel Carta, Ofício, 

Executivo, A4, A5, A6 

Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) 

60-200 g/m² 

Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) 

60-120 g/m² 

Função de classificação Sim 

Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) 

250 

Energia: 

Voltagem CA 127V, 50/60Hz 

Ruído da máquina (Pronto/Cópia) 35 dB/55 dB 
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Ruído da máquina (Pronto/Impressão) 35 dB/55 dB 

Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / 

Pronto / Cópia 0,04 W / 1,6 W / 8,0 W / 35 W / 620 W 

Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / 

Sleep / Pronto / Impressão 0,04 W / 1,6 W / 8,0 W / 35 

W / 620 W 

Impressora: 

Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) 40 

Velocidade de impressão em preto Carta (max. 

ppm) 42 

Tipo de consumível Cartucho de toner e unidade de 

cilindro 

Velocidade da CPU (MhZ) 800 

Padrão de impressão frente e verso Sim 

Resolução de impressão (dpi) 1200 x 1200 dpi 

Tecnologia de impressão Monocromática 

Compatibilidade com o driver de impressora 

Windows, Mac OS, Linux 

Scan:  

Digitalização frente e verso Sim 

Software incluso Nuance® PaperPort® SE com OCR 

para Windows, Presto!® PageManager® com OCR 

para Mac OS 

Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) 

19200 x 19200 dpi 

Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis 

Brother iPrint&Scan 

Capacidade de digitalização Monocromática e 

Colorida 

Característica de impressão: 

Tecnologia de impressão Laser Monocromática 

08 48667 IMPRESSORA LASER MONO 

Cor: Branca 

Altura: 26,25 cm 

Largura: 36,6 cm 

Comprimento: 36,56 cm 

Peso: 10,09 Kg 

Tipo de Impressão: Laser 

Cor de Impressão: Colorida 

Funções: Impressora 

Bluetooth: Não 

Wi-Fi: Não 

Alimentação: 110V 

Especificações Técnicas: 

Funções: Impressão 

Velocidade de impressão: A4: Até 40 ppm; Carta: Até 

42 ppm Preto; Saída da primeira página: Em até 8,2 

segundos Preto 

Velocidade de impressão frente e verso: A4: Até 17 

ppm 

Resolução de impressão: Preto (Melhor): Até 1200 x 

1200 dpi 

Tecnologia de impressão: Laser 

Tecnologias de resolução de impressão: Normal (600 

x 600 dpi), alta resolução (1200 x 1200 dpi) 

Número dos cartuchos de impressão: 1 cartucho de 

toner (preto), 1 tambor de imagem (preto) 

Idiomas padrão de impressora: PCL5, PCLXL, PS, PCL6 

Funcionalidades de Software Inteligente de 

Impressora: Dúplex automático, impressão N por 

página, intercalação, marcas d’água, modo de 

UN 30 2.263,33 67.899,90 

http://support.brother.com/g/s/id/linux/en/index.html?c=us_ot&lang=en&comple=on&redirect=on
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economia de toner (63%), aceita vários tipos e 

tamanhos de papel 

Gestão da Impressora: Nível de reconhecimento do 

HP Web Jetadmin 

Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta 

velocidade, host USB; Porta de rede Gigabit Ethernet 

10/100/1000 Base-TX integrada 

Capacidade sem fios : Não 

Capacidade de impressão móvel: Impressão em 

PrinterOn 

Memória Padrão: 256 MB; Máximo: 512 MB 

Velocidade do processador: 600 MHz 

Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 100.000 

páginas 

Volume mensal de páginas recomendado: 1.500 a 

3.500 

Tipos de Suportes de Impressão 

comportados:  Bandeja 1: Folhas: 50, envelopes: 5; 

Bandeja 2: Folhas: 250; Bandeja 3: Folhas 520 (520 

folhas de 80g/m², 550 folhas de 75g/m²) 

Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; 

Bandeja 2: 60 a 163 g/m²; Bandeja 3: 60 a 163 g/m²; 

Duplex: 60 a 120 g/m² 

Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1: A4, A5, 

A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL, C5, C6); 

Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício; 

Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício 

Dimensões do Produto:  

(AxLxC): 26,25 x 36,6 x 36,56 cm 

Peso: 10,09 Kg 

Garantia: 1 ano 

Cabo USB incluso. 

09 -  

  25729 

Webcam  

Aplicação: Vídeo Conferência/ Vídeo chamadas/ 

Transmissões ao vivo 

Resolução: 1920x 1080P Máx. 

Taxa de Quadros: 30fps 

Autofoco: Sim 

Distância de Foco da lente: 20mm 

Microfone interno: Sim 

Plug and play (não é necessário instalação de 

drivers) 

Protocolo utilizado: USB Video Class (UVC) 

Interface: Micro USB 

Interface USB: USB2.0 

Sistemas Operacionais: Windows 

2000/XP/Vista/Vista/Win7/Win8/Win10 Linux with 

UVC(2.6.26 ou mas recente),MAC-OS X v10.6 (ou mais 

recente), Android v5.0 (ou mais recente). 

- Com microfone incorporado com baixo 

ruído. 

Tamanho do Cabo no mínimo de 130 cm. 

UN 100 203,33 20.333,00 

10 - 4

 48668 

 MICROFONE DE LAPELA  

Padrão polar: Omini-direcional; 

Sinal/ruído: 74dB SPL; 

Conector: 3,5 mm (P2); 

Alcance de frequência: 65Hz-18KHz; 

Saída Impadence: 1000 Ohm ou menos; 

Cobertura completa de 360 graus; 

Cabo integrado de 6 metros; 

Tipo de bateria: LR44. 

UN 100 65,00 6.500,00 
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11 -  

48669 

- Tripé 

Multi-função: celulares, tablets, câmeras, 

smartphones, webcam... 

Em alumínio; 

Regulagem de 1 metro até 2,10 metros de altura 

UN 100 155,00 15.500,00 

12 -  

48670 

- Ring Light 

Tripé com altura máxima de 2,10m e mínima de 65 

cm. 

Aro circular Ring light 26 Cm / 10 polegadas  

Haste flexível (suporte ao meio do LED para prender o 

celular). 

Fio USB. 

Controle de tom da luz integrada ao próprio fio USB (3 

tons de luz; amarelo, branco frio e branco com 

amarelo). 

UN 100 205,00 20.500,00 

13 -  

48671 

- Rack 3U Padrão 19" X 350mm 

Estruturas confeccionadas em aço soldado. 

Permite a passagem de cabos tanto na parte 

superior quanto na parte inferior. 

Venezianas de ventilação lateral. 

Furação traseira com 2 pontos de fixação. 

Porta frontal fabricada em aço com vidor de acrílico. 

Chave de Segredo único. 

Tratamento do aço com anti-corrosivos e 

desengraxantes biodegradáveis. 

Pintura eletrostática a pó epoxi texturizada. 

Dimensões aproximadas do produto: Altura 17 cm x 

Largura 50 cm x Comprimento 35 cm. 

UN 20 375,00 7.500,00 

14 -  

48672 

- Trava De Segurança Notebook Com Chave 

Cabo De Aço 1,50m 

Cabo de aço revestido com PVC 

Cabo com 1,5 metros de comprimento, com 4 mm 

de espessura 

Compatível com notebooks, TVs, monitores LCD, 

projetores e demais equipamentos que possuam 

fenda de segurança. 

A chave só é retirada quando a trava está trancada. 

Cada conjunto possui um segredo de chave. 

UN 60 49,50 2.970,00 

15 -  

 

48673 

- Multifuncional Laser Mono II 

Especificações: 

 Velocidade:  

- Impressão em preto: até 40 ppm 

- Primeira página Preto: 6,5 seg. 1 

 Ciclo de trabalho (mensal, A4): 

- Até 100.000 páginas 

- Volume de página recomendado: 1.500 a 3.500 

 Tecnologia de impressão: 

- Laser 

 Resolução de impressão: 

- Normal (600 x 600 dpi) 

- Alta resolução (1200 x 1200 dpi) 

 Memória: 

- 256 MB 

- Máx.:512 MB 

 Línguas impressas: 

- PCL 5 

- PCL XL 

- PS 

- PCL6 

 Velocidade do processador: 

- 600 MHz 

UN 30 3.556,67 106.700,10 
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 Cartuchos de reposição: 

- Cartucho de toner LaserJet original preto de alto 

rendimento HP 331X (15.000 páginas) W1331X 

- Cartucho de toner laser original preto de contrato 

HP (15.000 páginas) W1331XC 

- Cartucho de toner laser original preto de contrato 

HP (15.000 páginas) W1331XH 

- Tambor de imagem a laser original de contrato 

preto HP (rendimento 30.000) W1332AH 

- Para uso comum: Tambor de imagem a laser original 

preto HP 332A (rendimento 30.000) W1332A 

- Tambor de imagem a laser original de contrato 

preto HP (rendimento 30.000) W1332AC 

 Conectividade: 

- Capacidade de impressão móvel: PrinterOn Print 

- Capacidade sem fio: Não 

- Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB 

- porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX 

integrada 

 Entrada de manuseio de papel: 

- Bandeja de entrada para 250 folhas 

- Bandeja multiuso para 50 folhas 

- Entrada: Papel opcional para 520 folhas x 1 (520 

folhas 80g / m² 550 folhas 75g / m²) 

- Saída: Bandeja de saída de 150 folhas 

- Capacidade máxima de saída: Até 150 folhas 

 Tamanhos de mídia suportados: 

- Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício, 

Envelope (DL, C5, C6) 

- Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio 

- Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio 

 Tamanhos de mídia personalizados: 

- Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm 

- Bandeja 2: 98 x 148 a 216 x 356 mm 

- Bandeja 3: 98 x 148 a 216 x 356 mm 

 Detalhes do Scanner: 

- Tipo de scanner: Mesa, ADF 

- Formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF, XPS 

- Resolução de digitalização, ótica: Até 1200 dpi 

(mesa); Até 600 dpi (ADF) 

- Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm 

- Tamanho de digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 

mm 

- Tamanho de digitalização (ADF), mínimo: 145 x 145 

mm 

- Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 24 

ipm (preto e branco) / até 12 ipm (colorido) 

- Capacidade do alimentador automático de 

documentos: 50 folhas 

- Recursos padrão de envio digital: Digitalize para e-

mail; Digitalize para pasta (SMB, FTP); Digitalize para 

HDD; Digitalize para unidade USB; Digitalize para WSD; 

WSD Scan; Digitalize para o PC; PC Scan; 

Autenticação LDAP 

- Formato de arquivo compatível: GIF, PDF, XPS, JPEG 

 Detalhes copiadora: 

- Velocidade de cópia: Preto: até 40 cpm 

- Resolução de cópia (texto preto): Até 600 x 600 dpi 

- Copiar configurações de redução / ampliação: 25 a 

400% 

- Cópias (máximo): Até 99 cópias 
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 Requisitos do Sistema: 

- Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão à Internet 

- USB dedicado ou conexão de rede ou conexão sem 

fio 

- 200 MB de espaço disponível no disco rígido 

 Detalhes do Fax: 

- Enviando fax: Sim (preto e branco e colorido (enviar 

apenas)) 

- Velocidade de transmissão de fax: 33,6 kbps  

- Memória de fax: Até 500 páginas 

- Resolução de fax em preto (melhor): Até 300 x 300 

dpi 

- Discagens rápidas de fax, número máximo: Até 200 

números 

- Locais de transmissão de fax: 210 

Sistemas operacionais compatíveis: 

- Windows 7 (32/64 bits), Windows 2008 Server R2, 

Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), 

Windows 10 (32/64 bits), Windows 2012 Server, 

Windows 2016 Server (Windows 7 ou superior) 

 Dimensões (L x P x A): 

- Dimensões mínimas: 469 x 444,3 x 482,1 mm 

- Dimensões máximas: 469 x 479,5 x 628,7 mm 

 Conteúdo da embalagem: 

- Impressora HP Laser MFP 432fdn 

- Cartucho de toner preto pré-instalado (rendimento 

3.000 páginas) 

- Tambor de imagens (rendimento 30.000 páginas) 

- Cabo de alimentação 

- Cabo de fax 

- Cartão de garantia 

- Folha de errata 

- Suporte para panfletos 

- Guia de Configuração 

- Folheto Regulatório 

- Cabo incluído 

- Sem cabo USB (Adquira o cabo USB 

separadamente) 

Garantia 

1 ano de garantia 

Peso 

21200 gramas (bruto com embalagem) 

16 -  

 

48700 

Caixa de Som Acústica Amplificada 400W 

Com Bluetooth TWS, Microfone, USB e Entrada de 

Guitarra 

Informações Técnicas: 

Cor: Preto 

TWS: Ture Wireless Stereo 

Iluminação decorativa em LED 

Rádio: FM 

REC: Recurso de Gravação Sonora 

Autonomia da Bateria (recarregável) 4-5 horas 

Autofalantes: 02,6.5 polegadas 

Tweeter: 2 polegadas 

RMS: 60W 

PMPO: 400W 

Conexões: 

USB 

Cartão Micro SD 

Entrada Auxiliar 

Entrada Jack para Microfone com fio ou instrumento 

UN 04 912,00 3.648,00 
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Violão/Guitarra 

Bluetooth 5.0, alcance 10 metros 

17 -  Drone 

Especificação: 

AERONAVE 

Peso (bateria e hélices incluídas) 1380g Tamanho 

diagonal (hélices excluídas) 350mm, velocidade 

máxima de subida modo S:6m/s 

Velocidade máxima de descida Modo S:4m/s 

Velocidade máxima modo S: 20m/s 

Ângulo máximo de inclinação Modo S: 42 Modo A: 35 

Modo P: 15 

Velocidade Angular máxima modo S: 200/s Modo 

A:150/s 

Teto máximo de serviço acima do nível do mar 19685 

pés (6.000m) 

Resistência máxima a velocidade do vento 10 m/s 

Tempo máximo de voo aproximadamente 28 minutos 

Faixa de temperatura operacional 32 a 104F (0 a 40c) 

Sistemas de posicionamento por satélite 

GPS/GLONASS 

SISTEMA DE VISÃO 

Sistema de visão para a frente, sistema de visão para 

baixo 

Faixa de velocidade = 10m/s (2m acima do solo) 

Cordilheira de altitude 0-33 pés (0-10m) 

Faixa de operação 0-33 pés (0-10m) 

Alcance Sensorial de obstáculo 2-49 pés (0,7-15m) 

Frequência de medição para frente: 10Hz para baixo: 

20Hz 

BATERIA DE VÔO INTELIGENTE 

Capacidade 5350 mAh 

Voltagem 15,2 V 

Tipo de bateria LiPo 4S 

Energia 81,3 Wh 

Peso líquido 462g 

Faixa de temperatura de carga 41 a 104 F (5 a 40C) 

Potência máxima de carregamento 100W 

CÂMERA 

Sensor 1/ 2,3 “ CMOS Efetivos pixels: 12,4M 

Lente FOV 94 20mm (formato equivalente a 35mm) 

f/2.8 foco em 8 

Faixa ISSO 100-3200 (vídeo) 100-1600 (foto) 

Velocidade do obturador eletrônico 8-1/8000s 

Tamanho da imagem 4000x3000 

Taxa de bits máxima de vídeo 60 Mbps 

Sistema de arquivos suportados FAT32 (=32 GB); exFAT 

(32 GB) 

Foto JPEG, DNG (RAW) 

Vídeo MP4, MOV (MPEG-4 AVC/ H.264) 

Cartões SD suportados capacidade máxima de micro 

SD: 64 GB classe 10 ou classificação UHS-1 necessária 

Faixa de temperatura operacional 32 a 104F (0 a 40C) 

Potência máxima de carregamento: 100W 

UN 03 18.364,60 55.093,80 

18 -  Bateria 

Capacidade: 5870 mAh voltagem: 15.2V tipo de 

bateria: Lipo 4S Energia: 89.2 Wh 

Peso líquido: 468g faixa de temperatura de 

carregamento: 5º a 40º C  

UN 04 1.938,62 7.754,48 

VALOR TOTAL DOS ITENS ..................................... R$1.783.903,48 
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3.1. Apresentar folheto, catálogo dos dados técnicos do produto (prospecto detalhado do item 03, 

da Placa mãe, Processador, memória, HD e Fonte) retirados do site oficial da fabricante.  

3.2. Apresentar folheto, catálogo dos dados técnicos do produto (prospecto detalhado do item 

01,02, 04, 05, 06, 07, 08,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 e 18) retirados do site oficial da fabricante. 

3.3 Declarar marca e fabricante. 

3.4. A não apresentação dos folhetos e catálogos, cabe pena de desclassificação da Empresa. 

 

4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 A entrega deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de 

fornecimento e de acordo com os termos, prazos e especificações descritos nas mesmas que serão 

emitidos pela Secretaria Requisitante conforme as condições deste Edital e da Ata de Registro de 

Preços a ser assinado. 

4.2. A entrega dos produtos deverá efetuada na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e 

Planejamento, Departamento de Informática para conferência das especificações, situado à Praça 

28 de Setembro, S/N, Centro, Visconde do Rio Branco/MG, CEP 36.520-000.  

4.3 – No recebimento dos produtos, serão observados as disposições contidas nos art. 73 a 75 da LF 

8.666/93 e suas alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus anexos. 

4.4 - Não será aceito o atraso injustificado na entrega do objeto licitado; 

4.5 - No recebimento, serão observadas as condições contidas nos art. 73 a 75 da LF nº  8666/93 e 

suas alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus anexos; 

4.6 - Não será aceito o fornecimento parcial constantes da Ordem de Fornecimento, e qualquer 

recebimento parcial que for aceito, não implicará em contagem de prazo para processamento do 

pagamento pelo fornecimento parcial. 

4.7 – A existência de preços registrados e do presente Compromisso de Fornecimento, efetuado 

mediante Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dele 

poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa 

às licitações e ao Sistema de Registro de Preços. 

 

4. GESTÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A gestão, acompanhamento e fiscalização das atas de registro de preços oriundas do 

presente processo licitatório ficarão a cargo dos servidores: Sr. André Luiz Silvério, delegado pela 

Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana; Sra Daiana Rodrigues Amorim, delegado pela 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; Sr. Airton Pacheco Leite, delegado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, Sr. Willian do Carmo Aquino, delegado pela Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente; Sra Fabiana Aparecida Barbosa, delegado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão e Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e 
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Execução Fiscal;  Sr. Júlio César dos Santos, delegado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 

e Lazer; Sra Noelza de Cássia Jorge, delegada pela secretaria de Educação. 

 

5 - FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1 - O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o fornecimento, mediante a respectiva Nota 

Fiscal, com aceite da Unidade Requisitante. 

5.2 - Para o pagamento da Contratada, deverá ser comprovada a regularidade nos recolhimentos 

de INSS e do FGTS; 

5.3 - A falta de quaisquer documentos supra citados, acarretará o atraso no processamento do 

crédito, até que a entrega da documentação seja regularizada, sendo que, neste caso, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a regularização, não acarretando qualquer ônus para a 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A (nome da empresa), CNPJ n.º ______, com sede na _______, neste ato representadapelo(s) 

(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade,estado civil, 

profissão e endereço)pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 

Procurador(es) o ___________________________Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do 

Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, praticar os atos necessários para 

representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para 

licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, 

poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços 

e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma 

licitação. 

 

Local e data.  

 

_____________________________ 

Nome/assinatura 

 

 

1) Reconhecer firma(s) 

2) Anexar cópia da carteira de Identidade 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

A/C Comissão Permanente de Licitação  

 

Referência: Pregão nº 073/2021 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato representada 

por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), 

em atendimento ao disposto no Edital do Pregão nº 073/2021 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, 

vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA PARA A COTA RESERVADA 

(usar papel timbrado da empresa) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

Visconde do Rio Branco- Minas Gerais 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por _________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital do 

Pregão Presencial nº 073/2021, após análise do referido instrumento convocatório etendo pleno 

conhecimento do seu conteúdo, se propõe para composição do Quadro Geral de Registro de 

Preços para aquisição de equipamentos de informática  e Droner para atender as necessidades 

das secretarias requisitantes, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) 

deste Edital, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

1. Propomos para o objeto licitado os preços a seguir indicados: 

Item 

Cód - E

ESPECIFICAÇÃO 

Marca Unid Qtde VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 48663 Notebook I3 

Processador 

Intel® Core™ i3-1005G1 (1.2GHz até 3.4GHz, 

cache de 4MB, dual-core, 10ª geração) 

Tela 

Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por 

LED, borda fina e com antirreflexo 

Placa de vídeo 

Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics 

com memória gráfica compartilhada 

Armazenamento 

SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 

Memória 

Memória de 8GB, DDR4, 2666MHz; Expansível até 

16GB (2 slots soDIMM, 1 slot livre) 

Bateria 

Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) 

Wireless 

Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth 

Cor 

Preto 

Teclado 

Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2) 

Portas 

2 portas USB 3.2 de 1ª geração 

1 porta USB 2.0 

1 porta Ethernet RJ45 de 10/100 Mbit/s 

1 porta para headset (combinação de fones de 

ouvido e microfone) 

 UN 80   
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1 porta HDMI 1.4 

1 porta adaptadora de energia 

1 leitor de cartão de mídia SD (SD, SDHC, SDXC) 

1 slot de segurança Wedge 

Dimensões 

Altura: 1,80 cm a 1,99cm 

Largura: 36,40 cm 

Profundidade: 24,9 cm 

Peso inicial: 1,74 kg 

Câmera 

Câmera de alta definição de 720p a 30 fps, 

microfones de único array 

Áudio e alto-falantes 

Áudio de alta definição, alto-falantes estéreo 2.0, 

Realtek ALC3204 com Waves MaxxAudio® Pro, dois 

de 2 W = 4 W no total 

Chassi 

Policarbonato 

Energia 

Bivolt 

04 47050 MONITOR LED 19,5” 

Tamanho da tela (Polegadas) 19,5" 

Formato 16:9 Widescreen 

Contraste 5.000.000:1 

Tempo de Resposta 5ms (GTG) 

Brilho 200 cd/m² 

Resolução Máxima 1366 x 768 

Pixel Pitch 0.3177 (H) x 0.307 (V) (mm) 

Suporte de cores 16,7 M 

Ângulo de Visão H:90° / V:65° 

Frequência Horizontal 30 ~ 61 kHz 

Frequência Vertical 56 ~ 75 Hz  

Revestimento da Tela Anti- Glare, Hard Coating 

(3H) 

Tipo LED 

Alimentação Externa (adaptador) 

Dimensões (LxPxA) Produto 463 x 357 x 168 mm 

Dimensões (LxPxA) Produto sem base 463 x 287 x 

57 mm 

Dimensões (LxPxA) Embalagem 534 x 353 x 111mm 

Peso (produto) 2,2 Kg 

Peso (embalagem) 3,1 Kg 

Cor Frontal Preto 

Cor da Base Preto 

Cor Traseira Preto 

Conector de entrada D-Sub (RGB) 

Recursos Especiais Flicker Safe, Reader Mode, 

Super Energy Saving, Dual Smart Solution 

Furação para Suporte de Parede Vesa (75 x75 

mm) 

Cabo de Força (power cord) Sim 

Adaptador AC Sim 

Cabo D-SUB Sim 

Manual do usuário Sim 

 UN 100   

 VALOR TOTAL DOS ITENS .....................................  

 

2. A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura, 

observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93. 
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3. Prazo de validade do Registro de Preços: 01 (um) ano. 

4. Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e 

indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros 

e encargos sociais. 

5. Os materiais serão fornecidos pelo proponente no prazo fixado no edital do certame e seus 

anexos, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

6. Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: ________________________________________________________________________ 

b) CGC (MF) nº: _______________________________   Insc. Estadual nº.:_________________________ 

c) Endereço: ___________________________________________________________________________ 

d) Fone/Fax: ____________________________________ E-mail: ________________________________ 

e) Cidade: ____________________________________ Estado: ________ CEP:_____________________ 

f) Banco _______________________ Agência nº:____________ Conta nº:_________________________ 

 

7. De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da 

responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro. 

 

_______, ____ de ______________ de _______. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA PARA A COTA PRINCIPAL 

(usar papel timbrado da empresa) 

 

À Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco - Minas Gerais 

 

1. A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por _________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital do 

Pregão Presencial nº 073/2021, após análise do referido instrumento convocatório e tendo 

pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a composição do Quadro Geral de 

Registro de Preços, para aquisição de equipamentos de informática e Droner para atender 

as necessidades das secretarias requisitantes, conforme especificações contidas no Termo 

de Referência (Anexo I) deste Edital, nas condições a seguir: 

ITEM 

CÓD - E

ESPECIFICAÇÃO 

Marca UNID QTDE VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 48663 Notebook I3 

Processador 

Intel® Core™ i3-1005G1 (1.2GHz até 3.4GHz, 

cache de 4MB, dual-core, 10ª geração) 

Tela 

Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada 

por LED, borda fina e com antirreflexo 

Placa de vídeo 

Placa de vídeo integrada Intel® UHD 

Graphics com memória gráfica 

compartilhada 

Armazenamento 

SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 

Memória 

Memória de 8GB, DDR4, 2666MHz; 

Expansível até 16GB (2 slots soDIMM, 1 slot 

livre) 

Bateria 

Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) 

Wireless 

Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e 

Bluetooth 

Cor 

Preto 

Teclado 

Teclado padrão - em Português (padrão 

ABNT2) 

Portas 

2 portas USB 3.2 de 1ª geração 

1 porta USB 2.0 

1 porta Ethernet RJ45 de 10/100 Mbit/s 

1 porta para headset (combinação de 

fones de ouvido e microfone) 

1 porta HDMI 1.4 

 UN 80   
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1 porta adaptadora de energia 

1 leitor de cartão de mídia SD (SD, SDHC, 

SDXC) 

1 slot de segurança Wedge 

Dimensões 

Altura: 1,80 cm a 1,99cm 

Largura: 36,40 cm 

Profundidade: 24,9 cm 

Peso inicial: 1,74 kg 

Câmera 

Câmera de alta definição de 720p a 30 fps, 

microfones de único array 

Áudio e alto-falantes 

Áudio de alta definição, alto-falantes 

estéreo 2.0, Realtek ALC3204 com Waves 

MaxxAudio® Pro, dois de 2 W = 4 W no total 

Chassi 

Policarbonato 

Energia 

Bivolt 

02 48664 Notebook Pentium 

Processador 

Intel® Pentium® Gold 7505 (2GHz até 

3.5GHz, cache de 4MB, dual-core) 

Tela 

Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada 

por LED, borda fina e com antirreflexo 

Placa de vídeo 

Placa de vídeo integrada Intel® UHD 

Graphics com memória gráfica 

compartilhada 

Armazenamento 

SSD de 128GB PCIe NVMe M.2 

Memória 

Memória de 8GB, DDR4, 2666MHz; 

Expansível até 16GB (2 slots soDIMM, 1 slot 

livre) 

Bateria 

Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) 

Wireless 

Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e 

Bluetooth 

Cor 

Preto 

Teclado 

Teclado padrão - em Português (padrão 

ABNT2) 

Portas 

2 portas USB 3.2 de 1ª geração 

1 porta USB 2.0 

1 porta Ethernet RJ45 de 10/100 Mbit/s 

1 porta para headset (combinação de 

fones de ouvido e microfone) 

1 porta HDMI 1.4 

1 porta adaptadora de energia 

1 leitor de cartão de mídia SD (SD, SDHC, 

SDXC) 

1 slot de segurança Wedge 

Dimensões 

Altura: 1,8 – 1,99cm 

Largura: 36,4cm 

 UN 80   
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Profundidade: 24,9cm 

Peso inicial: 1,74kg 

Câmera 

Câmera de alta definição de 720p a 30 fps, 

microfones de único array 

Áudio e alto-falantes 

Áudio de alta definição, alto-falantes 

estéreo 2.0, Realtek ALC3204 com Waves 

MaxxAudio® Pro, dois de 2 W = 4 W no total 

Chassi 

Policarbonato 

Energia 

Bivolt 

03 48665 CPU 

Processador: 

Especificações: 

- Litografia: 14 nm 

- Soquetes suportados: FCLGA1200 

- Configuração máxima da CPU: 1 

- Especificação de solução térmica: PCG 

2015C  

 Atuação: 

- Núcleos: 4 

- Threads: 8 

- Frequência: Baseada em processador 3.60 

GHz 

- Frequência turbo máxima: 4,30 GHz 

- Cache: 6 MB Intel Smart Cache 

- Velocidade do barramento: 8 GT / s 

- TDP: 65 W 

Memória: 

- Tamanho máximo de memória 

(dependendo do tipo de memória): 128GB 

- Tipos de Memória: DDR4-2666 

- Número máximo de canais de memória: 2 

- Largura de banda máxima da memória: 

41,6 GB / s 

 Gráficos do Processador: 

- Gráficos do processador: Intel UHD 

Graphics 630 

- Frequência: baseada em gráficos 350 MHz 

- Frequência dinâmica máxima de gráficos: 

1.10 GHz  

- Memória gráfica de vídeo máximo de 

64GB 

- Suporte 4K: 60Hz 

- Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 

@ 30Hz 

- Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz 

- Resolução máxima (eDP - Tela plana 

integrada): 4096x2304 a 60Hz 

- Suporte ao DirectX *: 12 

- Suporte ao OpenGL *: 4.5 

- Vídeo de sincronização rápida Intel 

- Tecnologia Intel InTru 3D 

- Tecnologia Intel® Clear Video HD 

- Tecnologia Intel Clear Video 

- Nº de monitores suportados: 3 

 Opções de expansão: 

- Escalabilidade: 1S Only 

- Revisão do PCI Express: 3.0 

 UN 100   
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- Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 

1x8 + 2x4 

- Nº máximo de pistas PCI Express: 16  

 Tecnologias avançadas: 

- Memória Intel Optane suportada 

- Tecnologia Intel Turbo Boost  

- Tecnologia Intel Hyper-Threading 

- Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) 

- Tecnologia de virtualização Intel para E/S 

direcionada (VT-d) 

- Intel VT-x com tabelas de páginas 

estendidas (EPT)  

- Intel 64  

- Conjunto de instruções: 64 bits 

- Extensões do conjunto de instruções: Intel 

SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 

- Tecnologia Intel SpeedStep aprimorada 

- Tecnologias de monitoramento térmico 

- Tecnologia de proteção de identidade 

Intel 

Memória de 8GB, DDR4 2666MHz. 

HD (SSD) de 240 Gb; 

Placa mãe compatível com as memorias e 

o processador, com duas saídas de vídeo.  

Fonte compatível com a placa mãe e 

processador;  

Gabinete preto; 

Teclado USB; 

Mouse óptico USB; 

Estabilizador; 

04 47050 MONITOR LED 19,5” 

Tamanho da tela (Polegadas) 19,5" 

Formato 16:9 Widescreen 

Contraste 5.000.000:1 

Tempo de Resposta 5ms (GTG) 

Brilho 200 cd/m² 

Resolução Máxima 1366 x 768 

Pixel Pitch 0.3177 (H) x 0.307 (V) (mm) 

Suporte de cores 16,7 M 

Ângulo de Visão H:90° / V:65° 

Frequência Horizontal 30 ~ 61 kHz 

Frequência Vertical 56 ~ 75 Hz  

Revestimento da Tela Anti- Glare, Hard 

Coating (3H) 

Tipo LED 

Alimentação Externa (adaptador) 

Dimensões (LxPxA) Produto 463 x 357 x 168 

mm 

Dimensões (LxPxA) Produto sem base 463 x 

287 x 57 mm 

Dimensões (LxPxA) Embalagem 534 x 353 x 

111mm 

Peso (produto) 2,2 Kg 

Peso (embalagem) 3,1 Kg 

Cor Frontal Preto 

Cor da Base Preto 

Cor Traseira Preto 

Conector de entrada D-Sub (RGB) 

Recursos Especiais Flicker Safe, Reader 

Mode, Super Energy Saving, Dual Smart 

Solution 

 UN 100   
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Furação para Suporte de Parede Vesa (75 

x75 mm) 

Cabo de Força (power cord) Sim 

Adaptador AC Sim 

Cabo D-SUB Sim 

Manual do usuário Sim 

05 47052 Impressora Jato de tinta multifuncional 

Tecnologia de impressão: Jato de tinta 

MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) Tamanho 

mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros 

Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 

1440 dpi de resolução otimizada em vários 

tipos de papel Velocidade de impressão: 

Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm† 

Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 

ISO ppm e em cores 5 ISO ppm. 

Tinta de reposição: 1 garrafa com tinta 

Preta: rende até 4.500 páginas1 

3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, 

Amarela): Rendem até 7.500 páginas1 

Com  EcoTank  

Sistemas operacionais: Windows 

Vista®/Windows® 7/Windows® 

8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows 

Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20165, 

Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12 Dimensões: 

Aberto: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm / Fechado: 37,5 

x 34,7 x 17,9 cm Peso: 3,9 kg Características 

ecológicas: Cumpre com as normas RoHS 

Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem 

PC) Tamanho máximo da cópia: A4, carta 

Tipo de scanner: Base plana com sensor de 

linhas CIS colorido Resolução óptica: 600 

dpi Resolução de hardware: 600 x1200 dpi 

Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi 

Profundidade de bit de cor: 48 bits de 

entrada, 24 bits de saída Características do 

Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD) 

Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 

cm 

Conectividade padrão: USB 

Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 

15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, 

ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 

x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta 

(21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo 

(18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm) 

A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos 

personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 

x 120 cm)Tipos de papel: Suporta distintos 

papéis Epson, papel sulte comum e papel 

fotográfico para jato de tinta Tamanhos 

sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm 

(4 x 6")Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 x 24,1 

cm)Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 

g/m²Capacidade de entrada de papel: 100 

folhas de papel normal, 20 folhas de papel 

Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes 

ou 30 cartões postais Capacidade de 

bandeja de saída: 30 folhas de papel 

normal, 20 folhas de papel Premium Glossy 

 UN 40   
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Photo Paper, 30 cartões postais 

Cabo USB incluso. 

06 31495 Nobreak 

4 tomadas bivolt 600 va 

 UN 40   

07 48666 Impressora Multifuncional Laser I  

 Velocidade de impressão de 40 

páginas por minuto 

 SPDF para 70 folhas e frente e verso 

automático em todas as funções 

 Plataforma aberta para integração 

(BSI) 

Características Principais 

 Frente e Verso automático nas 

funções Impressão, Cópia e 

Digitalização que ajuda a reduzir o 

consumo de papel em até 50% 

 Ajude a reduzir seus custos 

operacionais com um toner inicial e 

de reposição de alto rendimento 

para 12.000 páginas. 

 A interface Ethernet integrada 

permite que você compartilhe o 

DCP-L5652DN com vários usuários 

em sua rede. 

 BSI (Brother Solution Interface) que 

permite os desenvolvedores 

acessem os serviços da web 

internos do Equipamento para criar 

soluções personalizadas e melhorar 

os fluxos de trabalho de negócios. 

Conectividade e compatibilidade: 

Interface(s) padrão Gigabit ethernet, Hi-

Speed USB 2.0. 

Cópia: 

Velocidade de copia em preto A4 (max. 

Ppm) 40  

Velocidade de copia em preto carta (max. 

Ppm) 42 

Capacidade de copia monocromática 

Resolução de copia 1200x600 dpi 

Estilo de desenho Flatbed (vidro de 

exposição) 

Copia de documento de identidade Sim  

Função N em 1 2em1 / 4em1 

Função pôster não 

Redução/ampliação 25% -400% 

Função de classificação sim 

Copia automática sim 

Geral: 

Tela LCD tela touchscreen 3,7” 

Ciclo de trabalho mensal máximo de até 

50.000 páginas 

Volume de impressão mensal 

recomendado até 3.500 páginas 

Memoria padrão 512 

Modo econômico de toner  Sim 

Tratamento papel: 

Capacidade do alimentador automático 

de documentos (máx. pág.) 70 

Tipo de mídia Comum, Bond, Papel 

 UN 40   
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reciclado, Etiquetas, Envelopes (#10), Papel 

colorido, Timbrado 

Capacidade da bandeja multifuncional 

(págs.) 50 

Capacidade de papel opcional LT-5500 

(250 folhas x 2) ou LT-6500 (520 folhas x 2) 

Capacidade de saída de papel (págs.) 150 

Tamanho de papel - Bandeja multiuso 

Carta, Envelope, Tamanhos personalizados 

(7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Ofício, 

Executivo, A4, A5 

Tamanho de papel - Bandeja de papel 

Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 

Gramatura da folha - Bandeja multiuso 

(mín./máx.) 60-200 g/m² 

Gramatura da folha - Bandeja de papel 

(mín./máx.) 60-120 g/m² 

Função de classificação Sim 

Capacidade padrão de entrada de papel 

(págs.) 250 

Energia: 

Voltagem CA 127V, 50/60Hz 

Ruído da máquina (Pronto/Cópia) 35 dB/55 

dB 

Ruído da máquina (Pronto/Impressão) 35 

dB/55 dB 

Consumo de energia - Desligado / Sono 

profundo / Pronto / Cópia 0,04 W / 1,6 W / 

8,0 W / 35 W / 620 W 

Consumo de energia - Desligado / Sono 

profundo / Sleep / Pronto / Impressão 0,04 

W / 1,6 W / 8,0 W / 35 W / 620 W 

Impressora: 

Velocidade de impressão em preto A4 

(max. ppm) 40 

Velocidade de impressão em preto Carta 

(max. ppm) 42 

Tipo de consumível Cartucho de toner e 

unidade de cilindro 

Velocidade da CPU (MhZ) 800 

Padrão de impressão frente e verso Sim 

Resolução de impressão (dpi) 1200 x 1200 

dpi 

Tecnologia de impressão Monocromática 

Compatibilidade com o driver de 

impressora Windows, Mac OS, Linux 

Scan:  

Digitalização frente e verso Sim 

Software incluso Nuance® PaperPort® SE 

com OCR para Windows, Presto!® 

PageManager® com OCR para Mac OS 

Resolução de varredura interpolada † (max. 

dpi) 19200 x 19200 dpi 

Aplicativo de digitalização para dispositivos 

móveis Brother iPrint&Scan 

Capacidade de digitalização 

Monocromática e Colorida 

Característica de impressão: 

Tecnologia de impressão Laser 

Monocromática 

http://support.brother.com/g/s/id/linux/en/index.html?c=us_ot&lang=en&comple=on&redirect=on
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08 48667 IMPRESSORA LASER MONO 

Cor: Branca 

Altura: 26,25 cm 

Largura: 36,6 cm 

Comprimento: 36,56 cm 

Peso: 10,09 Kg 

Tipo de Impressão: Laser 

Cor de Impressão: Colorida 

Funções: Impressora 

Bluetooth: Não 

Wi-Fi: Não 

Alimentação: 110V 

Especificações Técnicas: 

Funções: Impressão 

Velocidade de impressão: A4: Até 40 ppm; 

Carta: Até 42 ppm Preto; Saída da primeira 

página: Em até 8,2 segundos Preto 

Velocidade de impressão frente e verso: A4: 

Até 17 ppm 

Resolução de impressão: Preto (Melhor): Até 

1200 x 1200 dpi 

Tecnologia de impressão: Laser 

Tecnologias de resolução de impressão: 

Normal (600 x 600 dpi), alta resolução (1200 

x 1200 dpi) 

Número dos cartuchos de impressão: 1 

cartucho de toner (preto), 1 tambor de 

imagem (preto) 

Idiomas padrão de impressora: PCL5, PCLXL, 

PS, PCL6 

Funcionalidades de Software Inteligente de 

Impressora: Dúplex automático, impressão N 

por página, intercalação, marcas d’água, 

modo de economia de toner (63%), aceita 

vários tipos e tamanhos de papel 

Gestão da Impressora: Nível de 

reconhecimento do HP Web Jetadmin 

Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de 

alta velocidade, host USB; Porta de rede 

Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX 

integrada 

Capacidade sem fios : Não 

Capacidade de impressão móvel: 

Impressão em PrinterOn 

Memória Padrão: 256 MB; Máximo: 512 MB 

Velocidade do processador: 600 MHz 

Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 

100.000 páginas 

Volume mensal de páginas recomendado: 

1.500 a 3.500 

Tipos de Suportes de Impressão 

comportados:  Bandeja 1: Folhas: 50, 

envelopes: 5; Bandeja 2: Folhas: 250; 

Bandeja 3: Folhas 520 (520 folhas de 80g/m², 

550 folhas de 75g/m²) 

Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 

220 g/m²; Bandeja 2: 60 a 163 g/m²; 

Bandeja 3: 60 a 163 g/m²; Duplex: 60 a 120 

g/m² 

Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1: 

A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício, 

 UN 30   
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Envelope (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, 

A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício; Bandeja 3: A4, 

A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício 

Dimensões do Produto:  

(AxLxC): 26,25 x 36,6 x 36,56 cm 

Peso: 10,09 Kg 

Garantia: 1 ano 

Cabo USB incluso. 

09 -  

  25729 

Webcam  

Aplicação: Vídeo Conferência/ Vídeo 

chamadas/ Transmissões ao vivo 

Resolução: 1920x 1080P Máx. 

Taxa de Quadros: 30fps 

Autofoco: Sim 

Distância de Foco da lente: 20mm 

Microfone interno: Sim 

Plug and play (não é necessário instalação 

de drivers) 

Protocolo utilizado: USB Video Class (UVC) 

Interface: Micro USB 

Interface USB: USB2.0 

Sistemas Operacionais: Windows 

2000/XP/Vista/Vista/Win7/Win8/Win10 Linux 

with UVC(2.6.26 ou mas recente),MAC-OS X 

v10.6 (ou mais recente), Android v5.0 (ou 

mais recente). 

- Com microfone incorporado com 

baixo ruído. 

Tamanho do Cabo no mínimo de 130 cm. 

 UN 100   

10 - 4

 48668 

 MICROFONE DE LAPELA  

Padrão polar: Omini-direcional; 

Sinal/ruído: 74dB SPL; 

Conector: 3,5 mm (P2); 

Alcance de frequência: 65Hz-18KHz; 

Saída Impadence: 1000 Ohm ou menos; 

Cobertura completa de 360 graus; 

Cabo integrado de 6 metros; 

Tipo de bateria: LR44. 

 UN 100   

11 -  

48669 

- Tripé 

Multi-função: celulares, tablets, câmeras, 

smartphones, webcam... 

Em alumínio; 

Regulagem de 1 metro até 2,10 metros de 

altura 

 UN 100   

12 -  

48670 

- Ring Light 

Tripé com altura máxima de 2,10m e mínima 

de 65 cm. 

Aro circular Ring light 26 Cm / 10 polegadas  

Haste flexível (suporte ao meio do LED para 

prender o celular). 

Fio USB. 

Controle de tom da luz integrada ao 

próprio fio USB (3 tons de luz; amarelo, 

branco frio e branco com amarelo). 

 UN 100   

13 -  

48671 

- Rack 3U Padrão 19" X 350mm 

Estruturas confeccionadas em aço soldado. 

Permite a passagem de cabos tanto na 

parte superior quanto na parte inferior. 

Venezianas de ventilação lateral. 

Furação traseira com 2 pontos de fixação. 

Porta frontal fabricada em aço com vidor 

 UN 20   
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de acrílico. 

Chave de Segredo único. 

Tratamento do aço com anti-corrosivos e 

desengraxantes biodegradáveis. 

Pintura eletrostática a pó epoxi texturizada. 

Dimensões aproximadas do produto: Altura 

17 cm x Largura 50 cm x Comprimento 35 

cm. 

14 -  

48672 

- Trava De Segurança Notebook Com 

Chave Cabo De Aço 1,50m 

Cabo de aço revestido com PVC 

Cabo com 1,5 metros de comprimento, 

com 4 mm de espessura 

Compatível com notebooks, TVs, monitores 

LCD, projetores e demais equipamentos 

que possuam fenda de segurança. 

A chave só é retirada quando a trava está 

trancada. 

Cada conjunto possui um segredo de 

chave. 

 UN 60   

15 -  

 

48673 

- Multifuncional Laser Mono II 

Especificações: 

 Velocidade:  

- Impressão em preto: até 40 ppm 

- Primeira página Preto: 6,5 seg. 1 

 Ciclo de trabalho (mensal, A4): 

- Até 100.000 páginas 

- Volume de página recomendado: 1.500 a 

3.500 

 Tecnologia de impressão: 

- Laser 

 Resolução de impressão: 

- Normal (600 x 600 dpi) 

- Alta resolução (1200 x 1200 dpi) 

 Memória: 

- 256 MB 

- Máx.:512 MB 

 Línguas impressas: 

- PCL 5 

- PCL XL 

- PS 

- PCL6 

 Velocidade do processador: 

- 600 MHz 

 Cartuchos de reposição: 

- Cartucho de toner LaserJet original preto 

de alto rendimento HP 331X (15.000 

páginas) W1331X 

- Cartucho de toner laser original preto de 

contrato HP (15.000 páginas) W1331XC 

- Cartucho de toner laser original preto de 

contrato HP (15.000 páginas) W1331XH 

- Tambor de imagem a laser original de 

contrato preto HP (rendimento 30.000) 

W1332AH 

- Para uso comum: Tambor de imagem a 

laser original preto HP 332A (rendimento 

30.000) W1332A 

- Tambor de imagem a laser original de 

contrato preto HP (rendimento 30.000) 

W1332AC 

 UN 30   
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 Conectividade: 

- Capacidade de impressão móvel: 

PrinterOn Print 

- Capacidade sem fio: Não 

- Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB 

- porta de rede Gigabit Ethernet 

10/100/1000 Base-TX integrada 

 Entrada de manuseio de papel: 

- Bandeja de entrada para 250 folhas 

- Bandeja multiuso para 50 folhas 

- Entrada: Papel opcional para 520 folhas x 

1 (520 folhas 80g / m² 550 folhas 75g / m²) 

- Saída: Bandeja de saída de 150 folhas 

- Capacidade máxima de saída: Até 150 

folhas 

 Tamanhos de mídia suportados: 

- Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), 

Ofício, Envelope (DL, C5, C6) 

- Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), 

Oficio 

- Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), 

Oficio 

 Tamanhos de mídia personalizados: 

- Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm 

- Bandeja 2: 98 x 148 a 216 x 356 mm 

- Bandeja 3: 98 x 148 a 216 x 356 mm 

 Detalhes do Scanner: 

- Tipo de scanner: Mesa, ADF 

- Formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF, XPS 

- Resolução de digitalização, ótica: Até 

1200 dpi (mesa); Até 600 dpi (ADF) 

- Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 

297 mm 

- Tamanho de digitalização (ADF), máximo: 

216 x 356 mm 

- Tamanho de digitalização (ADF), mínimo: 

145 x 145 mm 

- Velocidade de digitalização (normal, A4): 

Até 24 ipm (preto e branco) / até 12 ipm 

(colorido) 

- Capacidade do alimentador automático 

de documentos: 50 folhas 

- Recursos padrão de envio digital: Digitalize 

para e-mail; Digitalize para pasta (SMB, FTP); 

Digitalize para HDD; Digitalize para unidade 

USB; Digitalize para WSD; WSD Scan; 

Digitalize para o PC; PC Scan; Autenticação 

LDAP 

- Formato de arquivo compatível: GIF, PDF, 

XPS, JPEG 

 Detalhes copiadora: 

- Velocidade de cópia: Preto: até 40 cpm 

- Resolução de cópia (texto preto): Até 600 

x 600 dpi 

- Copiar configurações de redução / 

ampliação: 25 a 400% 

- Cópias (máximo): Até 99 cópias 

 Requisitos do Sistema: 

- Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão 

à Internet 

- USB dedicado ou conexão de rede ou 
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conexão sem fio 

- 200 MB de espaço disponível no disco 

rígido 

 Detalhes do Fax: 

- Enviando fax: Sim (preto e branco e 

colorido (enviar apenas)) 

- Velocidade de transmissão de fax: 33,6 

kbps  

- Memória de fax: Até 500 páginas 

- Resolução de fax em preto (melhor): Até 

300 x 300 dpi 

- Discagens rápidas de fax, número máximo: 

Até 200 números 

- Locais de transmissão de fax: 210 

Sistemas operacionais compatíveis: 

- Windows 7 (32/64 bits), Windows 2008 

Server R2, Windows 8 (32/64 bits), Windows 

8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), 

Windows 2012 Server, Windows 2016 Server 

(Windows 7 ou superior) 

 Dimensões (L x P x A): 

- Dimensões mínimas: 469 x 444,3 x 482,1 mm 

- Dimensões máximas: 469 x 479,5 x 628,7 

mm 

 Conteúdo da embalagem: 

- Impressora HP Laser MFP 432fdn 

- Cartucho de toner preto pré-instalado 

(rendimento 3.000 páginas) 

- Tambor de imagens (rendimento 30.000 

páginas) 

- Cabo de alimentação 

- Cabo de fax 

- Cartão de garantia 

- Folha de errata 

- Suporte para panfletos 

- Guia de Configuração 

- Folheto Regulatório 

- Cabo incluído 

- Sem cabo USB (Adquira o cabo USB 

separadamente) 

Garantia 

1 ano de garantia 

Peso 

21200 gramas (bruto com embalagem) 

16 -  Caixa de Som Acústica Amplificada 400W 

Com Bluetooth TWS, Microfone, USB e 

Entrada de Guitarra 

Informações Técnicas: 

Cor: Preto 

TWS: Ture Wireless Stereo 

Iluminação decorativa em LED 

Rádio: FM 

REC: Recurso de Gravação Sonora 

Autonomia da Bateria (recarregável) 4-5 

horas 

Autofalantes: 02,6.5 polegadas 

Tweeter: 2 polegadas 

RMS: 60W 

PMPO: 400W 

Conexões: 

USB 

 UN 04   
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Cartão Micro SD 

Entrada Auxiliar 

Entrada Jack para Microfone com fio ou 

instrumento Violão/Guitarra 

Bluetooth 5.0, alcance 10 metros 

17 -  Drone 

Especificação: 

AERONAVE 

Peso (bateria e hélices incluídas) 1380g 

Tamanho diagonal (hélices excluídas) 

350mm, velocidade máxima de subida 

modo S:6m/s 

Velocidade máxima de descida Modo 

S:4m/s 

Velocidade máxima modo S: 20m/s 

Ângulo máximo de inclinação Modo S: 42 

Modo A: 35 Modo P: 15 

Velocidade Angular máxima modo S: 200/s 

Modo A:150/s 

Teto máximo de serviço acima do nível do 

mar 19685 pés (6.000m) 

Resistência máxima a velocidade do vento 

10 m/s 

Tempo máximo de voo aproximadamente 

28 minutos 

Faixa de temperatura operacional 32 a 104F 

(0 a 40c) 

Sistemas de posicionamento por satélite 

GPS/GLONASS 

SISTEMA DE VISÃO 

Sistema de visão para a frente, sistema de 

visão para baixo 

Faixa de velocidade = 10m/s (2m acima do 

solo) 

Cordilheira de altitude 0-33 pés (0-10m) 

Faixa de operação 0-33 pés (0-10m) 

Alcance Sensorial de obstáculo 2-49 pés 

(0,7-15m) 

Frequência de medição para frente: 10Hz 

para baixo: 20Hz 

BATERIA DE VÔO INTELIGENTE 

Capacidade 5350 mAh 

Voltagem 15,2 V 

Tipo de bateria LiPo 4S 

Energia 81,3 Wh 

Peso líquido 462g 

Faixa de temperatura de carga 41 a 104 F 

(5 a 40C) 

Potência máxima de carregamento 100W 

CÂMERA 

Sensor 1/ 2,3 “ CMOS Efetivos pixels: 12,4M 

Lente FOV 94 20mm (formato equivalente a 

35mm) f/2.8 foco em 8 

Faixa ISSO 100-3200 (vídeo) 100-1600 (foto) 

Velocidade do obturador eletrônico 8-

1/8000s 

Tamanho da imagem 4000x3000 

Taxa de bits máxima de vídeo 60 Mbps 

Sistema de arquivos suportados FAT32 (=32 

GB); exFAT (32 GB) 

Foto JPEG, DNG (RAW) 

 UN 03   
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Vídeo MP4, MOV (MPEG-4 AVC/ H.264) 

Cartões SD suportados capacidade 

máxima de micro SD: 64 GB classe 10 ou 

classificação UHS-1 necessária 

Faixa de temperatura operacional 32 a 104F 

(0 a 40C) 

Potência máxima de carregamento: 100W 

18 -  Bateria 

Capacidade: 5870 mAh voltagem: 15.2V 

tipo de bateria: Lipo 4S Energia: 89.2 Wh 

Peso líquido: 468g faixa de temperatura de 

carregamento: 5º a 40º C  

 UN 04   

 VALOR TOTAL DOS ITENS .....................................  

 

2. A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura, 

observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93. 

3. Prazo de validade do Registro de preços: 01 (um) ano. 

4. Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e 

indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros 

e encargos sociais. 

5. Os materiais serão fornecidos pelo proponente no prazo fixado no edital do certame e seus 

anexos, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

6. Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: _________________________________________________________________________________ 

b) CGC (MF) nº: ___________________________ Insc. Estadual nº.:_____________________________________ 

c) Endereço: ____________________________________________________________________________________ 

d) Fone/Fax: ____________________________________ E-mail: _________________________________________ 

e) Cidade: __________________________________ Estado: _______CEP:________________________________ 

f) Banco ___________ Agência nº:__________Conta nº:______________________________________________ 

 

De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da 

responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro. 

 

_______, ____ de ______________ de _______. 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

A/C Pregoeira  

 

Referência: Pregão Presencial nº 073/2021 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 

representada por ________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 

ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão nº 073/2021, vem perante 

Vossa Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da mesma na presente 

licitação, encontrando-se, pois, em condições de cumprir todas as exigências do instrumento 

convocatório e da legislação. 

 

Atenciosamente.  

 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue junto ao credenciamento.  
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ANEXO VII 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

PREGÃO Nº 073/2021 PROCESSO Nº 176/2021 REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021 

FORNECEDOR: 

 

 Aos -------- dias do mês de ---------------- de 2021, na cidade de Visconde do Rio Branco, 

no Estado de Minas Gerais, no prédio central da Prefeitura Municipal, situado na Praça 28 de 

Setembro, S/N, a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, inscrita no CNPJ sob o n.º 

18.137.927/0001-33, neste ato representada pelo Exmo. Prefeito Municipal Luiz Fábio Antonucci 

Filho, residente, em Visconde do Rio Branco - MG, doravante denominada CONTRATANTE, e de 

outro lado a empresa _______________com sede à_________________ inscrita no CNPJ sob o n.º 

____________________, neste ato representada por ____________________, portador do CPF 

________________, residente em__________________, doravante denominada CONTRATADA, têm justo 

e contratado, em decorrência do Edital Pregão n.º 073/2021, Registro de Preços n.º 057/2021, 

oriundo do Processo Licitatório n.º 176/2021, nos termos do art. 11,  da Lei Federal nº 10.520,  de 17 

de julho de 2002, art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela 

inseridas pela Lei Federal 8.883 , de 09 de junho de 1994, Decreto Municipal nº. 137/2013 de 

04/09/2013 e Decreto Municipal nº 022/2003 de 24/11/03, e das demais normas legais aplicáveis, 

que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes, em face da classificação das propostas 

apresentadas no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão, por deliberação da 

Pregoeira, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos constantes desta ata, a 

serem utilizados no Município, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa respectiva 

constante desta ata, cuja proposta foi vencedora, observadas as condições enunciadas nas 

Cláusulas que se seguem. 

 

1- DO OBJETO 

O objeto desta licitação é a seleção de empresa(s) especializada(s) no ramo, para composição 

do Quadro Geral de Registro de Preços, para aquisição de equipamentos de informática  e Drone 

para atender as necessidades das secretarias, conforme especificações abaixo: 

 

2 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 (doze) meses a partir de sua 

assinatura. 

ITEM QTDE. UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

       

VALOR TOTAL ........................................................................ R$ 
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2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será 

obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie às empresas registradas. 

2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal nº 8.883/94, a presente Ata de Registro de 

Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

3 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

3.1 A entrega deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de 

fornecimento e de acordo com os termos, prazos e especificações descritos nas mesmas que serão 

emitidos pela Secretaria Requisitante conforme as condições deste Edital e da Ata de Registro de 

Preços a ser assinado. 

3.2. A entrega dos produtos deverá efetuada na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e 

Planejamento, Departamento de Informática para conferência das especificações, situado à 

Praça 28 de Setembro, S/N, Centro, Visconde do Rio Branco/MG, CEP 36.520-000.  

3.3 – No recebimento dos produtos, serão observados as disposições contidas nos art. 73 a 75 da LF 

8.666/93 e suas alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus anexos. 

3.4 - Não será aceito o atraso injustificado na entrega do objeto licitado; 

3.5 - No recebimento, serão observadas as condições contidas nos art. 73 a 75 da LF nº  8666/93 e 

suas alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus anexosPrefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco, não está obrigada a consumir uma Quantidade mínima, 

ficando a seu exclusivo critério a definição da Quantidade e do momento do fornecimento, que 

estará sempre condicionada às suas necessidades temporais. 

 

4 – RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

02.001.000 04 122 0001 2.003 3.3.90.30.00 – Ficha 06            

02.001.000 04 122 0001 2.003 4.4.90.52.00 – Ficha 11             

02.002.000 04 124 0001 2.005 3.3.90.30.00 – Ficha 20            

02.002.000 04 124 0001 2.005 4.4.90.52.00 – Ficha 27             

02.003.000 03 092 0001 2.007 3.3.90.30.00 – Ficha 038 

02.003.000 03 092 0001 2.007 4.4.90.52.00 – Ficha 048             

02.003.000 03 092 0001 2.008 3.3.90.30.00 – Ficha 050          

02.003.000 03 092 0001 2.008 4.4.90.52.00 – Ficha 053            

02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.30.00 – Ficha 067            

02.004.000 04 122 0001 2.012 4.4.90.52.00 – Ficha 079           

02.005.000 04 122 0001 2.037 3.3.90.30.00 – Ficha 154          

02.005.000 04 122 0001 2.0374.4.90.52.00 – Ficha 163 

02.006.000 04 122 0001 2.040 3.3.90.30.00 – Ficha 176             

02.006.000 04 122 0001 2.040 4.4.90.52.00 - Ficha 186    

02.007.000 04 122 00012.077 3.3.90.30.00 – Ficha 260             

02.007.000 04 122 0001 2.0774.4.90.52.00 – Ficha 271            

02.008.001 10 122 00012.096 4.4.90.52.00 – Ficha 325 

02.008.001 10 122 00012.096 4.4.90.52.00 – Ficha 337 

02.008.001 10 122 00012.097 3.3.90.30.00 – Ficha 339          

02.009.001 12 122 00012.131 3.3.90.30.00 – Ficha 500         

02.009.001 12 122 0001 2.1314.4.90.52.00  - Ficha 512   

02.009.001 12 361 00172.147 3.3.90.30.00 – Ficha 553         

02.009.001 12 361 0017 2.150 4.4.90.52.00 –Ficha 557  

02.009.00112361  0182. 1524. 4.90.52.00  - Ficha 560 
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02.009.001 2362  0192. 2623. 3.90.30.00 – Ficha 575        

02.009.0011 2361 0182. 1533. 3.90.30.00  - Ficha 561 

02.009.0011 236300192.1784.4.90.52.00 – Ficha 589            

02.009.0011 236300192.1773.3.90.30.00  - Ficha 583 

02.009.0011 236500172.1593.3.90.30.00  - Ficha 605 

02.009.00011236500172.1594.4.90.52.00 – Ficha 608 

02.009.000112 3650017 2.1604.4.90.52.00  - Ficha 619 

02.009.000112 367 00172.169 3.3.90.30.00 – Ficha 627 

02.009.001 12 367 0017 2.169 4.4.90.52.00 – Ficha 629                        

02.009.002 12 3610017 2.1833 3.90.30.00 – Ficha 651 

02.009.002 12 3650017 2.1933 3.90.30.00  - Ficha 675  

02.010.00113 12 20001 2. 2003. 3.90.30.00 – Ficha 693 

02.010.00113 1220001 2.2004.4.90.52.00 – Ficha 705 

02.011.00108 1220001 2.2334.4.90.52.00 – Ficha 796 

02.011.0010824400242.241.4.90.52.00 – Ficha 837                                                                                                          

5 - FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após o fornecimento, mediante a respectiva 

Nota Fiscal, com aceite  da Unidade  Requisitante . 

5.2 – Para o pagamento da Contratada, deverá ser comprovada a regularidade nos recolhimentos 

de INSS e do FGTS; 

5.3 - A falta de quaisquer documentos supra citados, acarretará o atraso no processamento do 

crédito, até que a entrega da documentação seja regularizada, sendo que, neste caso, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a regularização, não acarretando qualquer ônus para a 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 

 

6 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

6.1 – O valor contratado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à 

manutenção do equilíbrio econômico - financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 

8.666/93; 

6.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência 

do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de 

demonstração analítica de seu impacto nos custos do Compromisso de fornecimento e ainda dos 

documentos fiscais que comprovem e/ou justifiquem a revisão nos valores contratados. 

 

7 - RESPONSABILIDADES  

7.1 – DA CONTRATANTE: 

a) Cumprir rigorosamente as condições e prazos de pagamentos; 

b) Proceder a fiscalização e acompanhamento durante a execução, comunicando 

imediatamente à contratada, qualquer irregularidade encontrada. 

7.2 – CONTRATADA: 

a) Cumprir dentro do prazo de vigência, as obrigações assumidas; 

b) Substituir imediatamente, às expensas, no total ou em parte, o objeto ora contratado, em que 

se verificarem quaisquer tipos de irregulares, e/ou fora do padrão normal de fornecimento, 

contrariando as normas. 
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7.3 – A CONTRATADA neste ato assume perante a CONTRATANTE, a responsabilidade civil e 

criminal, relativamente a quaisquer danos que o objeto contratado e por ela fornecido, venha 

causar devido à má qualidade dos mesmos; 

7.4 – A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto da presente Ata. 

8 - OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 

8.1 - Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel 

e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a: 

8.1.1 - Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas 

no Termo de Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços; 

8.1.2 - Entregar os materiais no prazo previstos; 

8.1.3 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto 

deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos 

produtos empregados ou da execução de serviços; 

8.1.4 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Visconde 

do Rio Branco, a usuários participantes ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou 

culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeita; 

8.1.5 - Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam 

fabricantes, representantes, técnicos ou quaisquer outros; 

8.1.6 - Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e 

seus Anexos; 

8.1.7 - Informar ao Município de Visconde do Rio Branco a ocorrência de fatos que possam interferir 

direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento;  

8.1.8 - Atender as demais condições descritas no Termo de Referência; 

8.1.9 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais, objeto do Contrato, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros; 

8.1.10 - Fornecer todos os materiais com boa qualidade, devendo a CONTRATADA cumprir com 

todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação dos objetos do presente 

Termo, no que couber. 

8.1.11 - Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua 

notificação. 

 

9 - DAS SANÇÕES 
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9.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Contratante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o 

descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela 

Contratante: 

9.1.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

9.1.2 - Multas; 

9.1.3 - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização 

Contratante por perdas e danos; 

9.1.4 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, pelo período de até (05) cinco anos.  

9.2 - A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por 

dia de atraso na prestação dos serviços.  

9.3 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 

valor do Contrato. 

9.4 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

9.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser também aplicada aqueles que: 

9.5.1 - Retardarem a execução do pregão; 

9.5.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

9.5.3 - Fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

10.1.1 - Pela Administração Quando: 

a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 

Administração não aceitar sua justificativa; 

c) a detentora der causa a rescisão administrativa da ata decorrente de Registro de Preços, a 

critério da Administração; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial decorrente de registro de 

preços, se assim for decidido pela Administração; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 
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10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será 

feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; 

10.2.1 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 

será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

10.3 – Pela detentora, Quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 

Administração, Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, 

incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

10.3.1 - A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com a antecedência de 30(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades 

legais, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

11 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

11.1. Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços os Órgãos Não Participantes, por meio de 

adesão, conforme definições constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital, e do Decreto 

n.º 7.982/13.  

11.2. Os órgãos e entidades não participantes do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso 

desta Ata de Registro de Preços, por meio de adesão deverão manifestar seu interesse junto a 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, desde que devidamente comprovada a 

vantajosidade da adesão, observando as regras estabelecidas no Decreto n.º 7.982/13, na Lei n.º 

8.666/93, no que couber, e ainda o seguinte:  

11.2.2. As aquisições ou contratações adicionais por parte de Órgãos Não Participantes, na forma 

do art. 22 do Decreto n.º 7.982/13, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por 

cento dos quantitativos totais fixados na Cláusula Segunda, por item, assim como a totalidade das 

adesões não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independente do 

número de Órgãos Não Participantes que aderirem.  

11.2.3. Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas nesta ata de registro de 

preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de solicitação de adesão, 

desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata, assumidas 

com o Órgão Gerenciador.  

11.3. A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, na condição de Órgão Gerenciador do 

Registro de Preços, poderá decidir unilateralmente por suspender a utilização desta Ata por parte 

dos órgãos/entidades interessados e, ainda, negar os pedidos de adesão recebidos, nos casos em 

que se verificar o descumprimento das regras e especificações do Termo de Referência, e os 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Tel: (32) 3559-8150 – CEP 36.520-000 – Visconde do Rio Branco - MG. 

59 
 

termos desta Ata, e também em outros casos de interesse público, devidamente fundamentados, 

até que seja comprovada a regularização dos fatos que verem dado causa à suspensão. 

 

12- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 073/2021 e a proposta da empresa classificada no 

certame supramencionado. 

12.2 – Fica declarado, que o preço registrado na presente Ata é válido por um ano, contando a 

partir de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta 

apresentada do Pregão em epígrafe. 

12.3 – Fica eleito o foro desta Comarca de Visconde do Rio Branco para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente Ata. 

12.4 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços 

nº 022/2003 na modalidade de Pregão nº 137/2013, a Lei Federal nº10.520/02 e subsidiariamente a 

Lei Federal nº8.666/93, com as demais normas aplicáveis. 

 Nada mais havendo a ser declarado, fica encerrada a presente Ata que, após lida e 

aprovada vai assinada pelas partes, em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Visconde do Rio Branco,------------- de -------------- de 2021. 

 

 

Luiz Fábio Antonucci Filho                          Empresa Detentora da Ata 

                                   Prefeito Municipal                                    Representante da Empresa 

 

TESTEMUNHAS:  

1- ___________________________ 

2-____________________________ 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 176/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2021 

 

 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por seu 

representante legal o Sr. (a) _______________________________, portador da cédula de 

identidade nº________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da Lei, 

para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a 

usufruir o tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei 

Complementar. 

 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do 

Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Local e Data 

 

 

 

Nome 

Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

PROCESSO Nº. PRC 176/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2021 

  

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado 

(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com 

identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 

maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 

licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar 

ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

___________________________, ___ de _______________ de __________ 

 

 

      ______________________________ 

Representante legal da licitante 

 


