
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE  BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04.000.680/21-75 

ERRATA  

 

OBJETO: PROMOVER REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, 

PARA AQUISIÇÃO DE 2.340 TECLADOS, 1.750 BATERIAS DE LÍTIO, 2.590 MOUSES 

ÓPTICOS E 32 PROJETORES MULTIMÍDIA, VISANDO O ATENDIMENTO AO 

CONVÊNIO SICONV N° 823903/2015 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR 

INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (MCOM) E A EMPRESA DE 

INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, BEM COMO 

PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL BH, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DESTE 

EDITAL. 
 

A presente errata é realizada para correção/retificação da numeração de cláusulas, parágrafos e 

itens, no seguinte sentido: 

 

Na CLÁUSULA OITAVA, página 57 do Edital e 125 do processo, consta o seguinte texto:  

 

“CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em parcela única pela CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias corridos 

contados do adimplemento da obrigação.  

Parágrafo Primeiro. Considera-se adimplida a obrigação com a entrega do objeto e seu aceite 

definitivo pela CONTRATANTE e, também, com a respectiva emissão do documento fiscal pela 

CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto. O fornecedor deverá necessariamente, no ato da entrega, apresentar Nota 

Fiscal, preferencialmente eletrônica, na qual deverá constar os números de: Pregão Eletrônico, 

Processo Administrativo, Contrato e Nota de Empenho, bem como, os dados bancários, descrição 

do objeto, quantidade, preço unitário e o valor total da nota. 

Parágrafo Quinto. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada de comprovação da 

regularidade fiscal, por meio de consulta ao cadastro no SUCAF. 

Parágrafo Sexto. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, ele será devolvido à 

CONTRATADA e a contagem do prazo para o pagamento previsto no caput reiniciará a partir da 

data da reapresentação do documento corrigido e certificado pelo Fiscal. 

Parágrafo Sétimo. O pagamento à CONTRATADA será realizado por meio de depósito bancário 

na conta corrente informado no documento de cobrança apresentado. 

Parágrafo Oitavo. O pagamento a ser efetuado em favor da CONTRATADA estará sujeito, 

quando couber, à retenção na fonte dos tributos legais. 



Parágrafo Nono. No caso de haver retenção, a CONTRATADA discriminará individualmente 

na Nota Fiscal o percentual e o valor do(s) tributo(s) a ser(em) retido(s). 

Parágrafo Décimo. Caso a CONTRATADA seja enquadrada no sistema de pagamento de 

impostos SIMPLES, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar, a cada pagamento, à CONTRATANTE, declaração, na forma do Anexo I da Instrução 

Normativa RFB nº 459, de 17 de outubro de 2004 - SRF, em duas vias, assinadas pelo seu 

representante legal. 

Parágrafo Décimo Primeiro. As Notas Fiscais Eletrônicas (NFE-s) deverão ser encaminhadas 

para o endereço eletrônico informado pela CONTRATANTE e para o Fiscal do Contrato, 

acompanhadas do arquivo no formato .xml.” 
 

A correção necessária é a da identificação dos parágrafos, alterando o parágrafo quarto para 

segundo e, assim, sucessivamente, a cláusula passará a ter a seguinte redação: 

 

“CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO” 

O pagamento será realizado em parcela única pela CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias corridos 

contados do adimplemento da obrigação.  

Parágrafo Primeiro. Considera-se adimplida a obrigação com a entrega do objeto e seu aceite 

definitivo pela CONTRATANTE e, também, com a respectiva emissão do documento fiscal pela 

CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo. O fornecedor deverá necessariamente, no ato da entrega, apresentar Nota 

Fiscal, preferencialmente eletrônica, na qual deverá constar os números de: Pregão Eletrônico, 

Processo Administrativo, Contrato e Nota de Empenho, bem como, os dados bancários, descrição 

do objeto, quantidade, preço unitário e o valor total da nota. 

Parágrafo Terceiro. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada de comprovação 

da regularidade fiscal, por meio de consulta ao cadastro no SUCAF. 

Parágrafo Quarto. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, ele será devolvido à 

CONTRATADA e a contagem do prazo para o pagamento previsto no caput reiniciará a partir da 

data da reapresentação do documento corrigido e certificado pelo Fiscal. 

Parágrafo Quinto. O pagamento à CONTRATADA será realizado por meio de depósito bancário 

na conta corrente informado no documento de cobrança apresentado. 

Parágrafo Sexto. O pagamento a ser efetuado em favor da CONTRATADA estará sujeito, 

quando couber, à retenção na fonte dos tributos legais. 

Parágrafo Sétimo. No caso de haver retenção, a CONTRATADA discriminará individualmente 

na Nota Fiscal o percentual e o valor do(s) tributo(s) a ser(em) retido(s). 

Parágrafo Oitavo. Caso a CONTRATADA seja enquadrada no sistema de pagamento de 

impostos SIMPLES, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar, a cada pagamento, à CONTRATANTE, declaração, na forma do Anexo I da Instrução 

Normativa RFB nº 459, de 17 de outubro de 2004 - SRF, em duas vias, assinadas pelo seu 

representante legal. 

Parágrafo Nono. As Notas Fiscais Eletrônicas (NFE-s) deverão ser encaminhadas para o 

endereço eletrônico informado pela CONTRATANTE e para o Fiscal do Contrato, acompanhadas 

do arquivo no formato .xml.” 
 



Na cláusula DÉCIMA, página 58 do Edital e 125-v do processo, consta o seguinte texto:  

 

“CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

A CONTRATADA obriga-se a apresentar garantia à CONTRATANTE, no valor de 5% (cinco 

por cento) do valor total do Contrato, conforme determina a Lei 13.303/16, podendo optar por: 
d) caução em dinheiro; 

e) seguro garantia; 

f) fiança bancária. 

Parágrafo Primeiro. Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, ela 

deverá ser recolhida na XXXXXX, Agência XXX, conta XXXXXXXX. 

Parágrafo Segundo. A Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela 

SUSEP a operar no mercado securitário e deverá prever expressamente: 

c) Responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório 

aplicadas à CONTRATADA; 

d) Vigência pelo prazo contratual mais 30 (trinta) dias para apuração de eventual 

inadimplemento da CONTRATADA ocorrido durante a vigência contratual, e para a 

comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os 

prazos prescricionais pertinentes. 

Parágrafo Terceiro. A Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição financeira autorizada 

pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil, prevendo expressamente: 

c) Renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código 

Civil; 

d) Vigência pelo prazo contratual mais 30 (trinta) dias para apuração de eventual 

inadimplemento da CONTRATADA ocorrido durante a vigência contratual, e para a 

comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os 

prazos prescricionais pertinentes.” 

 

A correção necessária é a da identificação das alíneas, alterando a alínea “d” para alínea “a” e, 

assim, sucessivamente, a cláusula passará a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

A CONTRATADA obriga-se a apresentar garantia à CONTRATANTE, no valor de 5% (cinco 

por cento) do valor total do Contrato, conforme determina a Lei 13.303/16, podendo optar por: 
a. caução em dinheiro; 

b. seguro garantia; 

c. fiança bancária. 

Parágrafo Primeiro. Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, ela 

deverá ser recolhida na XXXXXX, Agência XXX, conta XXXXXXXX. 

Parágrafo Segundo. A Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela 

SUSEP a operar no mercado securitário e deverá prever expressamente: 

a. Responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório 

aplicadas à CONTRATADA; 

b. Vigência pelo prazo contratual mais 30 (trinta) dias para apuração de eventual 

inadimplemento da CONTRATADA ocorrido durante a vigência contratual, e para a 

comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos 

prescricionais pertinentes. 



Parágrafo Terceiro. A Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição financeira autorizada 

pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil, prevendo expressamente: 

a. Renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código 

Civil; 

b. Vigência pelo prazo contratual mais 30 (trinta) dias para apuração de eventual 

inadimplemento da CONTRATADA ocorrido durante a vigência contratual, e para a 

comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos 

prescricionais pertinentes. 

 

Nas cláusulas DÉCIMA PRIMEIRA e DÉCIMA SEGUNDA, página 59 do Edital e 126 do 

processo, consta o seguinte texto:  

 

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes no Termo de Referência e na legislação vigente, compete à 

CONTRATADA: 
XIV. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas 

quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela CONTRATANTE;  

XV. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, bem como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação, 

nos termos da Lei 13.303/2016;  

XVI. Cumprir as obrigações rigorosamente dentro dos prazos pactuados;  

XVII. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

XVIII. Responder pela correção e qualidade do fornecimento do objeto nos termos da proposta 

apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis;  

XIX. Pagar todos os encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre 

o objeto deste Contrato;  

XX. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para o 

adequado fornecimento do objeto deste Contrato, apresentando as informações solicitadas e os 

documentos comprobatórios do adequado cumprimento das obrigações. 

XXI. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 

reclamações, se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência, imediatamente, por escrito, 

de qualquer anormalidade; 

XXII. Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-

how ou trade-secrets, durante a execução do objeto contratado, sendo responsável pelos prejuízos, 

inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo 

judicial ou administrativo iniciado em face da CONTRATANTE, por acusação da espécie; 

XXIII. Garantir como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer informações, dados, 

processos, fórmulas, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste Contrato, não 

podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros; 

XXIV. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos requisitos definidos pela Lei Federal 

13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), no que se refere ao tratamento 

de dados pessoais, à proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural; 

XXV. Entregar o objeto, responsabilizando-se inclusive pelo transporte de seu estabelecimento 

até o local determinado para entrega, bem como pelo seu descarregamento; 

XXVI. Entregar o objeto com qualidade, lealdade aos instrumentos jurídicos e com boa fé. 

 

 

 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações constantes no Termo de Referência e na legislação vigente, compete à 

CONTRATANTE: 
VI. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos documentos necessários 

ao fornecimento dos serviços; 

VII. Fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, por meio do Fiscal designado;  

VIII. Realizar o recebimento do objeto, quando ele estiver em conformidade com a 

especificação técnica; 

IX. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

Contrato. 

X. Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades ocorridas no recebimento do(s) item(ns) adquirido(s), sob pena de aplicação das 

penalidades previstas em Contrato.” 

 

A correção necessária é a da identificação dos itens, alterando o item XIV para I e, assim, 

sucessivamente, a cláusula passará a ter a seguinte redação: 

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes no Termo de Referência e na legislação vigente, compete à 

CONTRATADA: 
I. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas 

quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela CONTRATANTE;  

II. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, bem como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação, 

nos termos da Lei 13.303/2016;  

III. Cumprir as obrigações rigorosamente dentro dos prazos pactuados;  

IV. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

V. Responder pela correção e qualidade do fornecimento do objeto nos termos da proposta 

apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis;  

VI. Pagar todos os encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre 

o objeto deste Contrato;  

VII. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para o 

adequado fornecimento do objeto deste Contrato, apresentando as informações solicitadas e os 

documentos comprobatórios do adequado cumprimento das obrigações; 

VIII. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 

reclamações, se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência, imediatamente, por escrito, 

de qualquer anormalidade; 

IX. Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-

how ou trade-secrets, durante a execução do objeto contratado, sendo responsável pelos prejuízos, 

inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo 

judicial ou administrativo iniciado em face da CONTRATANTE, por acusação da espécie; 

X. Garantir como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer informações, dados, 

processos, fórmulas, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste Contrato, não 

podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros; 

XI. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos requisitos definidos pela Lei Federal 

13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), no que se refere ao tratamento 

de dados pessoais, à proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural; 

XII. Entregar o objeto, responsabilizando-se inclusive pelo transporte de seu estabelecimento 

até o local determinado para entrega, bem como pelo seu descarregamento; 

XIII. Entregar o objeto com qualidade, lealdade aos instrumentos jurídicos e com boa fé. 

 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações constantes no Termo de Referência e na legislação vigente, compete à 

CONTRATANTE: 
I. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos documentos necessários 

ao fornecimento dos serviços; 

II. Fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, por meio do Fiscal designado;  

III. Realizar o recebimento do objeto, quando ele estiver em conformidade com a 

especificação técnica; 

IV. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

Contrato; 

V. Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades ocorridas no recebimento do(s) item(ns) adquirido(s), sob pena de aplicação das 

penalidades previstas em Contrato.” 

 

Na cláusula DÉCIMA QUARTA, página 61 do Edital e 127 do processo, consta o seguinte 

texto:  

 

“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto que trata este instrumento contratual será recebido: 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com a 

especificação; 

c) Definitivamente, após a verificação da sua qualidade e quantidade e consequente 

aceitação.” 

 

A correção necessária é a da identificação da alínea “c”, alterando para “b”, a cláusula passará a 

ter a seguinte redação: 

 

“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto que trata este instrumento contratual será recebido: 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com a 

especificação; 

b) Definitivamente, após a verificação da sua qualidade e quantidade e consequente 

aceitação.” 

 

Na cláusula DÉCIMA SEXTA, página 61 do Edital e 127 do processo, consta o seguinte texto:  

 

“CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA/ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DO OBJETO” 
 

A correção necessária é a da identificação da cláusula, alterando-a para DÉCIMA QUINTA, a 

cláusula passará a ter a seguinte redação: 

 

 

 



“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA/ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DO OBJETO” 
 

Na cláusula VIGÉSIMA QUINTA, parágrafo quarto, página 66 do Edital e 129-V do processo, 

consta o seguinte texto:  

 

“Parágrafo Quarto. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE motivada por 

descumprimento contratual da CONTRATADA acarreta as seguintes consequências: 
IV.Execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela 

CONTRATANTE 

V.Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do 

Contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

VI.A tomada das medidas judiciais e administrativas cabíveis.” 

 

A correção necessária é a da identificação dos itens, alterando-os para I, II, III, a cláusula 

passará a ter a seguinte redação: 

 

‘Parágrafo Quarto. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE motivada por 

descumprimento contratual da CONTRATADA acarreta as seguintes consequências: 
I. Execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos 

pela CONTRATANTE; 

II. Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes 

do Contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

III. A tomada das medidas judiciais e administrativas cabíveis.’ 

 

Informamos que as alterações supracitadas NÃO interferem na elaboração da proposta comercial.  

 

Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos, permanecem 

inalterados.  

 

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2021. 

 

 

Pregoeiro 

 

 


