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EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.001.246/19-70 

 

OBJETO: PROMOVER REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA 

FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS, SOB A RESPONSABILIDADE OPERACIONAL 

DA PRODABEL, PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 823903/2015, CELEBRADO ENTRE A 

UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E 

COMUNICAÇÕES – MCTIC E A PRODABEL, CONFORME ANEXO I (TERMO DE 

REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/ITENS/QUANTIDADE ESTIMADA), PARTE 

INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO POR LOTE. 

 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até o dia      23/08/2019, às 09hs. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia      23/08/2019, às 09hs. 

 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia    23/08/2019, às 13hs. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: As consultas poderão ser formuladas de acordo com o 

item “7” do Edital. 

 

SITE PARA CONSULTA: www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br 

 

PRAZO DA DISPUTA: 05 (cinco) minutos, por lote, mais um tempo aleatório de até 30 (trinta) 

minutos. O sistema emitirá, durante a disputa, aviso alertando para o fechamento iminente do 

pregão. 

 
TELEFONE: (31) 3277-8383 – (31) 3277-7271 – (31) 3277- 9966  
 

CARTILHA DO FORNECEDOR: Deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, 

podendo ser impressa por meio do “site” www.licitacoes-e.com.br, através do “link” 

“Introdução às Regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante a 
sessão.  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.pbh.gov.br/
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1. PREÂMBULO 

A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A - PRODABEL, 

CNPJ 18.239.038/0001-87, Inscrição Estadual 062.392.867.0033, Inscrição Municipal 

312.694/001.5, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, por meio da utilização de recursos da 

tecnologia da informação – INTERNET, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar processo licitatório na forma de Pregão Eletrônico, nos termos das Leis Federais nº 

10.520/2002, 12.846/2013, 13.303/2013, Decretos Municipais nº 10.710/2001, 11.245/2003, 

12.436/2006, 12.437/2006, 15.113/2013, 16.538/2016, Leis Complementares nº 101/2000, 

123/2006 e 147/2014, além do seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos – 

RILC/Prodabel, disponível no sítio eletrônico prefeitura.pbh.gov.br/prodabel, conforme descrito 

no Termo de Referência e seus anexos, parte integrante deste instrumento independente de 

transcrição, por meio do presente Edital e Anexos, sendo:  

Anexo I – Termo de Referência/Especificação Técnica 

Anexo II - Formulário de encaminhamento de proposta comercial 

Anexo III – Minuta de Ata de Registro de Preços 

Anexo IV – Minuta de Contrato  

Anexo V – Declarações 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

2. DO OBJETO 

Promover Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para fornecimento de itens diversos, sob a 

responsabilidade operacional da Prodabel, para atender ao Convênio nº 823903/2015, celebrado 

entre a União por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – 

MCTIC e a Prodabel, conforme anexo I (termo de referência/especificação 

técnica/itens/quantidade estimada), parte integrante deste edital. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES/RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

3.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por empregados da PRODABEL, denominados Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, nomeados conforme Portaria nº 115/2018, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM de 29/12/2018, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante do site www.licitacoes-e.com.br. 

4. DO CADASTRO E DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 

4.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no País. 

4.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa devidamente justificada 

do Banco do Brasil S/A. 

 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao Município de Belo Horizonte a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e 

habilitatória para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Coordenar o processo licitatório; 

b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital; 

c) Abrir e conduzir a sessão pública na Internet; 

d) Abrir as propostas de preços, examiná-las e classificá-las para a disputa de lances; 

e) Conduzir a etapa de lances; 

f) Verificar e julgar as condições de habilitação estabelecidas neste edital bem como a 

proposta classificada em primeiro lugar; 

g) Receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente quando 

mantiver a sua decisão; 

h) Declarar o vencedor do certame; 

i) Adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver sua decisão; 

j) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

k) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação. 

5.2. Todas as ações do Pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico. 

6. DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

6.1. O acesso deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso 

Identificado”. 

6.2. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da chave de identificação e 

da senha pessoal do representante credenciado e do subsequente encaminhamento da proposta de 

preços até data e horário limite estabelecidos para a abertura das propostas. 

6.2.1. O licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa, ficando 

responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob pena de aplicação da 

penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

6.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 

opção “Sala de Disputa”. 
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6.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo 

do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de qualquer mensagem emitida 

pelo sistema ou pelo Pregoeiro, bem como da perda do direito ao benefício previsto na LC nº 

123/2006. 

6.4.1. Se o site www.licitacoes-e.com.br ficar inacessível por problemas operacionais, com a 

desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será 

suspenso e retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes. 

6.4.2. No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema 

eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.4.3. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do pregão será suspensa e reiniciada após comunicação eletrônica aos participantes. 

6.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema eletrônico, assumindo como firmes 

e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.6. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes 

no presente edital e seus anexos. 

6.7. Quando do lançamento da proposta, através do SISTEMA ELETRÔNICO, o licitante 

deverá lançar o valor global do lote, com duas casas decimais após a vírgula. 

6.7.1. É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do 

preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata. 

6.7.2. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes 

até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do 

presente pregão. 

6.8. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

apresentada. 

6.9. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências 

do Código de Defesa do Consumidor. 

6.10. É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes 

diferentes em um mesmo lote. 

6.11. O licitante poderá concorrer apenas ao lote que for de sua conveniência, desde que em sua 

totalidade. 
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7. DA FORMALIZAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS, CONSULTAS, 

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES. 

7.1. Os pedidos de QUESTIONAMENTOS, CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS e 

IMPUGNAÇÕES referentes ao processo licitatório poderão ser feitos por qualquer pessoa, 

inclusive os licitantes, e deverão ser enviados até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura desse Certame, preferencialmente via INTERNET, através do e-mail gcaa-

pb@pbh.gov.br, aos cuidados do Pregoeiro responsável. 

7.2. POR OPÇÃO, os pedidos de questionamentos, consultas ou esclarecimentos referentes a essa 

licitação poderão ser formalizados por escrito e encaminhados aos cuidados do Pregoeiro 

responsável, por correspondência protocolada junto à Gerência de Compras e Licitações da 

PRODABEL – GCAA-PB, à Avenida Presidente Carlos Luz, nº 1.275, Bairro Caiçara, CEP 

31.230-000, Belo Horizonte – MG. 

7.3. As razões de impugnação a este edital, quando propostas, deverão ser formalizadas por 

escrito e encaminhados aos cuidados do Pregoeiro responsável, por correspondência protocolada 

junto à Gerência de Compras e Licitações da PRODABEL – GCAA-PB, à Avenida Presidente 

Carlos Luz, nº 1.275, Bairro Caiçara, CEP 31.230-000, Belo Horizonte – MG, no mesmo prazo 

estabelecido no item 7.1. 

7.4. Os pedidos de questionamentos/consultas/esclarecimentos e as impugnações encaminhadas 

deverão conter CNPJ, razão social e nome do representante legal, se pessoa jurídica e CPF e 

nome completo, se pessoa física. 

7.5. Os pedidos de questionamentos/consultas/esclarecimentos serão respondidos pelo Pregoeiro, 

com apoio da área demandante do objeto e/ou pela Assessoria Jurídica da Prodabel e as respostas 

serão disponibilizadas diretamente através dos sites www.licitacoes-e.com.br, no campo 

“mensagens”, no link correspondente a este edital, e prefeitura.pbh.gov.br/prodabel, no item 

relativo ao pregão, e poderão ser acessados por todos os licitantes. 

7.6. As impugnações serão respondidas em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento 

das mesmas, pelo Pregoeiro, com apoio da área demandante do objeto e/ou pela Assessoria 

Jurídica da Prodabel, e as respostas serão disponibilizadas diretamente através dos sites 

www.licitacoes-e.com.br, no campo “mensagens”, no link correspondente a este edital, e 

prefeitura.pbh.gov.br/prodabel, no item relativo ao pregão, e poderão ser acessados por todos os 

licitantes. 

7.7. Não será acolhida impugnação fora do prazo legal. 

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1. Poderão participar do processo licitatório os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste edital e seus Anexos. 

8.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra, serviço 

ou fornecimento a empresa: 

a) Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social 

seja diretor ou empregado da PRODABEL; 
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b) Esteja cumprindo penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar aplicada pela 

PRODABEL; 

c) Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, na 

forma do Art. 87, inc. IV da Lei n° 8.666/93 ou declarada impedida de licitar e contratar 

com os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal, enquanto 

perdurarem os efeitos da sanção; 

d) Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

e) Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

f) Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

g) Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

h) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 

mesma natureza, de empresa declarada inidônea; 

i) Estejam sob falência. 

8.2.1. A observância das vedações do subitem 8.2, é de inteira responsabilidade do LICITANTE 

que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

8.3. Para a participação nesta licitação, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 

que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que 

constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste edital, ou de outra forma que não relacionada a este certame, 

devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

9. DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 

9.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário previsto neste edital, com 

a abertura das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das 

mesmas ou desclassificá-las no caso de não atenderem às exigências editalícias. 

9.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao Sistema para participar 

da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu 

recebimento e dos respectivos registros de horário e valor. 

9.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo Sistema. 

9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 
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9.5. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado por participante, vedada a identificação do detentor do lance. 

9.6. A duração da etapa de lances do pregão será composta de duas etapas, sendo a primeira 

encerrada por decisão do Pregoeiro, resguardado o tempo mínimo de 05 minutos, e a segunda 

aleatória, consistindo em um tempo de até 30 (trinta) minutos. 

9.7. O Sistema anunciará o arrematante, após o encerramento da etapa de lances da sessão 

pública. 

9.7.1. O Pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade da proposta após o 

término da fase competitiva. 

9.8. Após o encerramento da sessão de lances, ocorrendo a situação de empate prevista nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 16.535/2016, após a disputa de 

cada lote, o Sistema Eletrônico possibilitará a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos 

para obtenção dos benefícios previstos para as Microempresas (ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP). 

9.8.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas eletrônicas apresentadas 

pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada, que não tiver sido apresentada por ME ou EPP. 

9.8.2. A ME ou EPP empatado nos termos desse item será convocado para apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos por item/lote em situação de empate, sob pena 

de preclusão. 

9.8.3. A ME ou EPP melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de 

melhor valor ofertado no certame, situação em que será arrematado em seu favor o objeto 

licitado. 

9.8.4. Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP conforme o subitem 9.8.2, serão convocados 

os remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.8.1, por ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito. 

9.8.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem no 

intervalo estabelecido no subitem 9.8.1, será realizado sorteio entre eles para que se identifique 

aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.8.6. Em caso de empate entre 02 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem em que se 

encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate: 

I. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em 

ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento; 

II. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo 

de avaliação instituído; 

III. Os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei Federal nº 8.248/1991, e no § 2º do art. 3º da Lei 

Federal nº 8.666/1993; 
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IV. Sorteio. 

9.8.7. O sorteio será realizado em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

9.9. Após executados os procedimentos de preferência descrito no subitem 9.8, caso ocorra a 

inabilitação ou desclassificação do licitante melhor classificado, deverá ser verificada a 

ocorrência de nova situação de empate ficto entre os licitantes remanescentes, assegurada a 

preferência de contratação para as ME e EPP, nos termos da LC nº 123/2006 e Decreto nº 

16.535/2016. 

9.10. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro emitirá comunicado ao arrematante para que 

apresente a documentação listada no item 10 e a proposta formulada em conformidade com o 

item 11 deste edital. 

9.11. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 

sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda ao presente edital, podendo negociar com o licitante para obter 

proposta melhor. 

9.11.1. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

9.12. Na hipótese de não ocorrência de lances durante a sessão e caso haja equivalência dos 

valores das propostas apresentadas será realizado sorteio para classificação das propostas, 

observando-se na sequência o direito de preferência previsto na LC nº 123/2006, ou a 

Administração Pública poderá a seu critério prorrogar a abertura visando ampliar a 

competitividade. 

9.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado 

vencedor e após transcurso do prazo recursal será adjudicado o objeto do certame. 

9.14. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado a ME ou EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para regularização da mesma.  

9.14.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 9.14 dependerá 

de requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, dirigido ao Pregoeiro. 

9.14.2. O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis 

concedidos para a regularização fiscal. 

9.14.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis Federais nº 13.303/2016 e nº 

10.520/2002 e no RILC/Prodabel, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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10. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

10.1. Será considerado habilitado o licitante que atender ao disposto abaixo:  

10.1.1. Se cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de 

Belo Horizonte – SUCAF: 

a) Com situação regular e habilitado em linha de fornecimento compatível com o objeto 

licitado deverá apresentar ao Pregoeiro a documentação prevista nos subitens 10.1.1.1 a 

10.1.1.6 deste edital; 

b) Com documentação vencida, mas habilitado na linha de fornecimento compatível com o 

objeto licitado, deverá apresentar ao Pregoeiro o(s) documento(s) regularizador(es) e a 

documentação prevista nos subitens 10.1.1.1 a 10.1.1.6 deste edital; 

c) Com situação regular, mas não habilitado na linha de fornecimento compatível com o 

objeto licitado, deverá apresentar ao Pregoeiro além dos documentos exigidos nos subitens 

10.1.1.1 a 10.1.1.6 deste edital, o Estatuto ou Contrato social em vigor acompanhado da(s) 

última(s) alteração(ões), ou a última alteração consolidada, para análise do objeto social 

quanto à compatibilidade em relação ao(s) objeto(s) licitado(s). 

10.1.1.1. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível 

com o objeto deste pregão. 

a) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou 

da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) 

mesmo(s), com a devida identificação do responsável pela assinatura do atestado; 

b) O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da empresa, 

com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante; 

c) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio licitante. 

10.1.1.1.1. A qualificação técnica será feita a partir da comprovação de aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto ora licitado. 

10.1.1.1.2. O licitante deverá comprovar através de atestado(s) de capacidade técnica, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre o desempenho 

de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

desta licitação. 

10.1.1.2. Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do último exercício 

social, devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a situação financeira do licitante, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
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10.1.1.2.1. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, desde que não 

enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem apresentar Balanço de Abertura 

devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.  

10.1.1.2.2. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial (inclusive o 

Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil do Resultado do último exercício social, 

assim apresentados, alternativamente: 

a) Publicados em Diário Oficial ou jornal de grande circulação; 

b) Por fotocópia do livro Diário devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; 

c) Na forma de escrituração contábil digital (ECD), instituída pela Instrução Normativa RFB 

nº 1420/2013, e alterações. 

10.1.1.2.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração 

Contábil do Resultado do último exercício social deverão estar assinadas por Contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

10.1.1.2.4. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e 

Endividamento Total (ET), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado 

habilitado o licitante que apresentar resultado igual ou maior que 01 (um), para os dois 

primeiros índices e resultado igual ou inferior a 0,6 (seis décimos) para o ET:  

 

 

 

10.1.1.2.5. A qualificação econômico-financeira das licitantes que não alcançarem os índices 

exigidos neste edital poderá ser comprovada por meio de Patrimônio Líquido ou Capital 

Social mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor da proposta. 

10.1.1.2.6. Reserva-se ao Pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial dos 

cálculos dos índices não seja apresentado. 

10.1.1.3. A exigência contida no subitem 10.1.1.2 aplica-se inclusive às micro e pequenas 

empresas optantes ou não pelo Simples Nacional. 

10.1.1.4. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da empresa, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou certidão negativa de insolvência civil expedida no 

domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses. 

 

 

 

 



 

PRODABEL 

                          Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  S/A 
Av. Presidente Carlos Luz, 1275 – Caiçara – Telefone – 031 – 3277 8464 

CEP: 31230.000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 

11                                                     

 
 

10.1.1.4.1. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor deverão ser apresentadas 

as certidões de cada um dos distribuidores. 

10.1.1.4.2. Na hipótese em que a Certidão para recuperação judicial for positiva, deve o 

licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do 

plano de recuperação em vigor. 

10.1.1.5. Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

conforme art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 

10.1.1.6. Habilitação Jurídica: 

10.1.1.6.1. Pessoa Natural ou Empresário Individual: 

a) Cédula de identidade; 

b) Comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (registro 

comercial), no caso de empresário individual; 

c) Cópia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso 

de estrangeiro. 

10.1.1.6.2. Pessoa Jurídica: 

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado no 

Registro Público de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

conforme a respectiva natureza; 

b) Documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de assembleia que 

outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuição e dos dados pessoais 

do(s) representante(s) não constarem do Estatuto ou Contrato social; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal 

de designação de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir. 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, Estatuto ou 

Contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) 

última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à administração da 

empresa, ou a última alteração consolidada, cujo objeto social (linha de fornecimento) 

compatível com o objeto licitado. 

10.1.2. Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresentar toda documentação relacionada 

abaixo:  
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10.1.2.1. Habilitação Jurídica: 

10.1.2.1.1. Pessoa Natural ou Empresário Individual: 

a) Cédula de identidade; 

b) Comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (registro 

comercial), no caso de empresário individual; 

c) Cópia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso 

de estrangeiro. 

10.1.2.1.2. Pessoa Jurídica: 

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado no 

Registro Público de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

conforme a respectiva natureza; 

b) Documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de assembleia que 

outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuição e dos dados pessoais 

do(s) representante(s) não constarem do Estatuto ou Contrato Social; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal 

de designação de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir. 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) última(s) 

alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à administração da empresa, 

ou a última alteração consolidada, cujo objeto social (linha de fornecimento/serviço) 

compatível com o objeto licitado. 

10.1.2.2. Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, conforme o caso; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei;  

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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e) 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 01 de maio de 1943. 

10.1.2.2.1. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de 

negativas. 

10.1.2.2.2. 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, sendo-lhes concedido, no momento apropriado, o tratamento 

diferenciado e simplificado, nos termos do Decreto Municipal nº 16.535/2016. 

10.1.2.3. Qualificação Técnica: 

10.1.2.3.1. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza 

compatível com o objeto deste pregão. 

a) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou 

da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) 

mesmo(s), com a devida identificação do responsável pela assinatura do atestado; 

b) O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da 

empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante; 

c) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio licitante. 

10.1.2.3.1.1. A qualificação técnica será feita a partir da comprovação de aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto ora licitado. 

10.1.2.3.1.2. O licitante deverá comprovar através de atestado(s) de capacidade técnica, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto desta licitação. 

10.1.2.4. Qualificação Econômico-Financeira:  

10.1.2.4.1. Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do último exercício 

social, devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a situação financeira do licitante, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

10.1.2.4.1.1. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, desde que não 

enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem apresentar Balanço de Abertura 

devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.  
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10.1.2.4.1.2. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial (inclusive o 

Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil do Resultado do último exercício social, 

assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial ou jornal de grande circulação; ou.  

b) Por fotocópia do livro Diário devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou  

c) Na forma de escrituração contábil digital (ECD), instituída pela Instrução Normativa da 

RFB nº 1420 de 19/12/2013, e alterações.  

10.1.2.4.1.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração 

Contábil do Resultado do último exercício social deverão estar assinadas por Contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

10.1.2.4.1.4. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e 

Endividamento Total (ET), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo 

considerado habilitado o licitante que apresentar resultado igual ou maior que 01 (um), para 

os dois primeiros índices e resultado igual ou inferior a 0,6 (seis décimos) para o ET:  

 

 

 

10.1.2.4.1.5. A qualificação econômico-financeira das licitantes que não alcançarem os 

índices exigidos neste edital poderá ser comprovada por meio de Patrimônio Líquido ou 

Capital Social mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor da proposta. 

10.1.2.4.1.6. Reserva-se ao Pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial dos 

cálculos dos índices não seja apresentado. 

10.1.2.4.2. A exigência contida no subitem 10.1.2.4 aplica-se inclusive às micro e pequenas 

empresas optantes ou não pelo Simples Nacional. 

10.1.2.5. Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 

(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

conforme art.7º, XXXIII da Constituição Federal. 

10.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome do licitante, devendo ser observado se o licitante for:  

a) A matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma;  

b) A filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, 

comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.  
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10.3. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade deverão 

possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data de 

abertura do pregão. 

10.3.1. Não se enquadram no subitem 10.3 os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica. 

10.4. A proponente Arrematante deverá apresentar as Declarações compatíveis com os modelos 

constantes nos Anexo V e VI. 

10.5. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das ME e EPP somente será exigida para 

efeito de assinatura do contrato. 

10.5.1. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

10.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 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, prorrogável por igual período, a critério 

da administração pública, para a regularização da documentação, para pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

10.5.2.1. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá ser solicitada 

formalmente dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis concedidos para a regularização 

da documentação fiscal. 

10.5.3. A não regularização da documentação no prazo previsto subitem 10.5.2 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável, 

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

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

10.5.4. Para efeito da comprovação referida no subitem 10.5, poderá ser admitida a apresentação 

do Certificado de Registro Cadastral – CRC e Relatório “Situação do Fornecedor”, ambos 

emitidos pelo SUCAF. 

10.6. Para efeito do julgamento da habilitação, o Pregoeiro considerará como referência para a 

validação dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na ocorrência do previsto no § 

1º do art. 43 da LC nº 123/2006.  

10.7. A regularidade da situação do licitante no SUCAF poderá ser confirmada por meio de 

consulta online ao Sistema, onde será impresso o relatório “Situação do Fornecedor”.  

10.8. Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser encaminhados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor do órgão licitante, sendo o prazo máximo 

para a sua apresentação de 03 (três) dias úteis contados da convocação pelo Pregoeiro, para o 

seguinte endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, nº 1.275, bairro Caiçara, Belo Horizonte/MG, 

CEP: 31.230-000.  

 

 

 

 



 

PRODABEL 

                          Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  S/A 
Av. Presidente Carlos Luz, 1275 – Caiçara – Telefone – 031 – 3277 8464 

CEP: 31230.000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 

16                                                     

 
 

10.8.1. Serão aceitas somente cópias legíveis. 

10.8.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

10.8.3. Quando necessário, o Pregoeiro solicitará o envio da documentação por meio eletrônico. 

10.9. Poderão participar do certame empresas que atuam no ramo de atividade pertinente ao 

objeto deste pregão. 

10.10. A proponente arrematante deverá apresentar declaração de que, para a execução do 

contrato, cumpre todos os requisitos previstos na legislação pertinente ao objeto, inclusive quanto 

ao Marco Civil da Internet, Lei Federal nº 12.965/2014, quando couber. 

10.11. A PRODABEL poderá realizar diligência para a validação dos atestados e declarações 

apresentados. 

10.12. A proponente arrematante deverá atender a todos os itens necessários à habilitação no 

edital e seus anexos. 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO 

11.1. O licitante vencedor deverá encaminhar ao Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis contados da 

data do encerramento da sessão eletrônica do Pregão ou das convocações subsequentes, 

juntamente com a documentação prevista neste edital, proposta de preços impressa, em 

conformidade com os lances eventualmente ofertados, em uma via, com suas páginas numeradas 

e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, devidamente constituído e 

identificado, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob 

pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata 

compreensão do seu conteúdo. 

11.2. A proposta deverá ser apresentada para todo o objeto licitado. Nos preços finais, resultantes 

dos preços iniciais com a dedução dos percentuais de descontos propostos serão considerados 

completos e abrangerão todos os serviços e peças necessárias ao cumprimento da obrigação, 

tributos, impostos, taxas, seguros, garantias, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

mobilização e desmobilização, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, fornecimento de 

mão de obra, leis sociais, administração, lucros, suprimentos, equipamentos, EPIs, ferramentas e 

materiais necessários e qualquer despesa acessória e/ou necessária, especificada ou não neste 

edital. 

11.3. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e conter, no 

mínimo, os itens apresentados no modelo proposto no Anexo II: 

a) Dados do fornecedor: razão social, n° do CNPJ, endereço e meios de comunicação do 

licitante; 

b) Dados bancários: banco, agência, conta corrente; nome, carteira de identidade e CPF dos 

responsáveis pela assinatura do contrato/autorização de fornecimento, acompanhado de 

instrumento de procuração, se for o caso; 

c) Dados do processo: modalidade e número da licitação, número do LOTE; 
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d) Dados do objeto: descrição clara, detalhada e completa do objeto licitado, conforme 

especificação do edital e seus anexos; 

e) Dados do preço: valor global do lance vencedor do item, em moeda nacional, 

discriminando o preço unitário e total do objeto ofertado, em algarismo e por extenso para 

cada lote, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 

f) Condições e prazos de pagamento, conforme disposto neste edital e seus Anexos; 

g) Informar a forma da garantia contratual e garantia do objeto, quando for o caso; 

h) Declarar que a empresa está ciente e que concorda com as condições contidas nos termos 

constantes do edital e seus Anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos; 

i) Validade de 60 (sessenta) dias para Proposta, contados a partir da data de sua apresentação 

formal à PRODABEL. 

12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO 

POR LOTE, com no máximo, duas casas decimais após a vírgula, observadas as especificações e 

exigências deste edital e seus anexos, bem como os valores referenciais de mercado.  

12.1.1. Neste certame, será analisado o valor unitário de cada item/bem que compõem 

o(s) lote (s) ofertado(s), portanto, quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será 

considerado o valor referencial de mercado para cada um dos itens do lote; 

12.1.2. Para efeito de julgamento das propostas apresentadas, será considerada a pesquisa de 

preços mais próxima realizada anteriormente à data da abertura das propostas eletrônicas. 

12.2. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, na forma prevista pela Lei Complementar nº 

123/2006. 

12.2.1. Às microempresas e empresas de pequeno porte serão garantidos os prazos 

estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006. 

12.3. A critério da PRODABEL, a classificação das propostas poderá ser condicionada a testes de 

verificação dos produtos ofertados, sob pena de desclassificação da proposta. 

12.4. Caso o objeto ofertado não seja aceito ou tecnicamente incompatível, o arrematante será 

desclassificado e será chamado o segundo colocado, ou outros sucessivamente, até a declaração 

do vencedor. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 

licitante. 

13.2. Será concedido prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso, contados 

do término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente. 
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13.2.1. Declarado o vencedor ou restado o lote fracassado, o licitante, inclusive aquele que foi 

desclassificado antes da sessão de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção de 

recorrer. Esta manifestação do recurso deverá ser realizada via Sistema Eletrônico, nas 24 (vinte 

e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor ou do lote 

fracassado, acionando o link “INTENÇÃO DE RECURSO”, escolhendo o item/lote 

correspondente ao certame desejado, após efetuar login no site www.licitacoes-e.com.br. 

13.2.2. As razões do recurso e as contrarrazões, quando propostas, poderão ser enviadas via 

INTERNET, através do e-mail gcaa-pb@pbh.gov.br, com remessa posterior do documento 

original no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do prazo final para sua apresentação, 

aos cuidados do Pregoeiro responsável, por correspondência protocolada junto à Gerência de 

Compras e Licitações da PRODABEL – GCAA-PB, à Avenida Presidente Carlos Luz, nº 1.275, 

Bairro Caiçara, CEP 31.230-000, Belo Horizonte – MG. 

13.2.3. As decisões dos recursos serão divulgadas nos sites www.licitacoes-e.com.br e 

prefeitura.pbh.gov.br/prodabel. 

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso, 

ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto e declarar o vencedor. 

13.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo licitante. 

13.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo. 

13.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ATA de 

REGISTRO DE PREÇOS e/ou não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Município e será 

descredenciado no SUCAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações legais, nos termos do art. 7º da Lei n.º 

10.520/2002. 

14.2 São situações ensejadoras da aplicação de sanção(ões) o atraso injustificado na execução do 

contrato e/ou a sua inexecução total ou parcial.  

14.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeita a CONTRATADA à multa de 

mora, nos termos do art. 82 da Lei 13.303/2016, de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) 

por dia de atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculada 

sobre o valor correspondente à parte inadimplente. 
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14.2.2. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 

inexecução total do contrato, ocasionando a rescisão contratual, salvo razões de interesse 

público explicitadas pelo Gestor desta contratação. 

14.2.3. A inexecução total ou parcial, aqui incluído o descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato ou obrigações inerentes, sujeita a CONTRATADA às seguintes sanções, nos termos do 

art. 83 da Lei 13.303/2016 e do RILC/Prodabel, quando couber: 

I. Advertência; 

II. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato para o caso de inexecução parcial, 

como, por exemplo, a entrega do objeto contratual em desacordo com as especificações, 

condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o 

tornem impróprio para o fim a que se destina; 

III. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese de o 

infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as 

obrigações assumidas, tais como: 

a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

b) Desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pela Administração; 

c) Tumultuar a sessão pública da licitação; 

d) Descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da declaração 

em sentido contrário; 

e) Propor recursos manifestamente protelatórios em sede de licitação; 

f) Deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da 

contratação direta junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração 

Pública, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Administração; 

g) Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o 

infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 

LC 123/2006. 

IV. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato para o caso de descumprimento das 

normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como: 

a) Deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;  

b) Permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;  

c) Deixar de regularizar, no prazo definido pela CONTRATANTE, os documentos 

exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; 

d) Deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da 

CONTRATANTE; 
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e) Não devolver os valores pagos indevidamente pela CONTRATANTE;  

f) Manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato; 

g) Utilizar as dependências da CONTRATANTE, para fins diversos do objeto do contrato; 

h) Tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

i) Deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus 

empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de 

serviços de mão de obra; 

j) Deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse 

público, em especial quando solicitado pela CONTRATANTE, deixar de repor 

funcionários faltosos; 

k) Deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços 

de mão de obra; 

l) Deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

m) Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales-refeição, seguros, 

encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas 

relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; 

n) Deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e 

previdenciária regularizada. 

V. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para o caso de 

inexecução total, ocasionando a rescisão contratual; 

VI. Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão 

do contrato e sua conduta implicar em gastos à CONTRATANTE superiores aos 

contratados; 

VII. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

14.2.4. As sanções de advertência e suspensão do direito de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por até 02 (dois) anos, poderão ser 

aplicadas juntamente com as multas, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

14.2.5. Sem embargo de outras situações, o atraso na entrega de produtos, serviços e etapas de 

obras autoriza a aplicação de advertência, independentemente da aplicação de multa.  

14.2.6. No caso de prestações continuadas, a multa de 5% de que trata o inciso II do subitem 

14.2.3. será calculada sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida. 

14.2.7. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da 

obrigação. 
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14.2.8. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 

outras multas previstas nesta Cláusula, cumulando-se os respectivos valores. 

14.2.9. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da 

CONTRATADA. 

14.2.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente.  

14.2.11. A suspensão temporária a que se refere o inciso VII, do subitem 14.2.3 será aplicada 

nas seguintes hipóteses exemplificativas:  

I. Por período entre 06 (seis) meses e 01 (um) ano, caso o infrator: 

a) Seja reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, em razão de: 

a.1) Atraso na execução do objeto; 

a.2) Alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado; 

a.3) Regularização junto ao SUCAF ou não entrega, no prazo estipulado pela 

CONTRATANTE, dos documentos necessários para a liquidação e pagamento da 

despesa.  

b) Receba três penalidades de advertência, relativas a este Contrato, em periodicidade 

inferior a seis meses;  

c) Recuse-se injustificadamente a cumprir os prazos previstos neste Contrato ou nos casos 

de inexecução total ou parcial, sem embargo da possibilidade de aplicação das multas 

cabíveis; 

d) Dê ensejo à rescisão ou cancelamento total ou parcial do contrato; 

e) Deixe de devolver os valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado; 

f) Ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo da aplicação das 

demais penalidades cabíveis; 

g) Deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de enquadrar-

se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 

nº 123/2006; 

h) Induza em erro a Administração. 

II. Por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator: 

a) Atrase injustificadamente a execução do Contrato, implicando em necessária rescisão 

contratual;  
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b) Paralise injustificadamente o serviço, a obra ou o fornecimento de bens;  

c) Pratique atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de cadastramento junto ao 

SUCAF. 

III. Por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator: 

a) Entregue mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;  

b) Apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, no 

momento da contratação ou durante a execução do contrato, incluindo aqueles 

necessários ao registro junto ao SUCAF; 

c) Ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios indevidos.  

14.2.12. A aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação 

produzirá os seguintes efeitos: 

I. Impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE durante o prazo da 

suspensão; 

II. Rescisão do Contrato, sem prejuízo da rescisão de outros contratos também celebrados 

com a Administração Pública Municipal, caso a manutenção contratual ocasione-lhe um 

risco real ou para a segurança de seu patrimônio ou de seus servidores. 

14.2.13. O ordenador de despesas, por ato devidamente motivado e fundamentado, presentes o 

interesse público e a conveniência administrativa, poderá deixar de aplicar as sanções previstas, 

bem como aplicar prazos diferenciados, conforme o ilícito administrativo praticado. 

14.2.14. Caso a CONTRATANTE seja detentora da Ata de Registro de Preços , o procedimento 

para a aplicação de sanção(ões) é aquele previsto no RILC/Prodabel, o qual observa o devido 

processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

14.2.15. A aplicação de sanção(ões) na PRODABEL observará, no que couber, o que dispõe o 

Decreto Municipal nº 15.113/2013, principalmente com relação ao SUCAF, enquanto o sistema 

for utilizado pela PRODABEL para cadastramento de fornecedores. 

15. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES/DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

15.1. A PRODABEL – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte é 

o Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços. 

15.2. Dos Órgãos e Entidades não Participantes do Registro de Preços: 

  15.2.1. O Órgão não participante interessado em aderir a esta ARP deverá encaminhar ao Órgão 

Gerenciador o pedido de adesão indicando o nº da Ata de Registro de Preços, o nº do Pregão, o 

lote/item e quantidade a que pretende aderir; 

15.2.2. O Órgão Gerenciador somente responde pelos atos relativos à adesão da ARP, não lhe 

competindo o monitoramento e a administração dos atos posteriores ao deferimento do pedido 

de adesão; 
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15.2.3. Competem ao Órgão não participante os atos relativos ao acompanhamento dos preços e 

marcas registrados no Diário Oficial do Município, para verificação de possíveis alterações, à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e à 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

15.3. As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pelas dotações 

orçamentárias a serem informadas quando da contratação. 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Adjudicada e homologada a presente licitação, a PRODABEL lavrará um documento 

vinculativo obrigacional com força de compromisso para futura contratação denominado ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP, nos termos do Anexo III deste Edital. 

16.1.1. Para a assinatura da ARP, o licitante deverá estar devidamente cadastrado no SUCAF e 

comprovar a manutenção das condições de regularidade demonstradas para habilitação. 

16.1.2. A ARP será lavrada em 02 (duas) vias. 

16.2. É facultado ao Gerenciador da Ata convocar os licitantes remanescentes quando o 

convocado não assinar a ARP no prazo e condições determinados neste Edital. 

16.5. Para ciência dos interessados e efeitos legais, a publicação do resumo ou da íntegra da ARP 

no Diário Oficial do Município – DOM será providenciada e correrá por conta e ônus da 

PRODABEL. 

16.6. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da 

publicação do seu resumo ou da sua íntegra no DOM. 

17. DA ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação do serviço, respeitando os 

quantitativos, desde que esta execução não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

17.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão 

ou Entidade da Administração Direta e Indireta Federal, Estadual e Municipal, observado o 

disposto no art. 5º do Decreto Municipal n.º 16.538/2016. 

17.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 

por cento dos quantitativos dos itens constantes deste Edital e registrados na ARP. 

17.4. As aquisições a que se referem o item anterior não poderão exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ARP independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 
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18. DO CONTRATO E DOS PREÇOS 

18.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante formalização de contrato, 

vinculado à Ata de Registro de Preços e em conformidade com a legislação federal 

pertinente, bem como Decreto Municipal nº 16.538/2016. 

18.2. Cada Participante do Registro de Preços será responsável pela elaboração e 

formalização do contrato, conforme minuta estabelecida no Anexo IV, de acordo com sua 

natureza jurídica. 

18.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro, preferência de fornecimento, em igualdade de 

condições. 

18.4. A existência de preços registrados não obriga os Participantes a firmarem as contratações 

que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao detentor da ARP, a preferência pela 

contratação, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, caso em que o 

Detentor da ARP terá assegurado o direito à contratação no valor vigente praticado.  

18.5. É vedada a entrega do objeto deste processo licitatório por valores superiores aos obtidos do 

Detentor da ARP. 

18.6. Uma vez registrados os preços, os Participantes poderão convocar o Detentor do Registro a 

entregar os materiais na forma e condições fixadas no presente Edital, na Ata de Registro de 

Preços e no Contrato. 

18.7. O Detentor da ARP fica obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência 

do Registro de Preços. 

18.8. O Detentor da ARP deverá garantir a qualidade dos serviços/materiais. 

19. DAS REVISÕES DE PREÇOS E ALTERAÇÕES DE MARCAS 

19.1. Os preços registrados vigentes poderão ser revistos, por solicitação formal do Fornecedor, 

nos casos especificados pelo Decreto Municipal nº 16.538/2016, devendo obedecer às seguintes 

regras: 

a) O pedido deverá ser dirigido e protocolado na PRODABEL – Gerenciador da Ata, 

aos cuidados da Gerência de Compras e Licitações - GCAA-PB, situada na Avenida 

Presidente Carlos Luz, nº 1.275, bairro Caiçara, CEP 31.230-000, Belo Horizonte - 

MG, no horário de 08:00h às 17:00h; 

b) A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente justificada e acompanhada de 

documentos comprobatórios da sua necessidade, originais ou cópias autenticadas, a qual 

será analisada pelo Gerenciador da Ata; 

c) Para a solicitação de revisão de preços, o Detentor terá que apresentar também os 

documentos comprobatórios da composição da planilha de custos do preço registrado e do 

novo preço proposto; 

 

 

 

 

 



 

PRODABEL 

                          Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  S/A 
Av. Presidente Carlos Luz, 1275 – Caiçara – Telefone – 031 – 3277 8464 

CEP: 31230.000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 

25                                                     

 
 

d) O preço registrado na ata não poderá ultrapassar o praticado no mercado. 

e) O Gerenciador da Ata poderá aumentar o preço inicialmente registrado na ata, caso haja 

pedido do fornecedor e devendo obedecer ao que se segue: 

I. Ao deferir o pedido a que dispõe na letra “e” acima, deve, preferencialmente, manter a 

diferença percentual apurada na época da licitação entre o preço ofertado pelo licitante 

e o preço de mercado; 

II. O Gerenciador da Ata deve considerar o valor solicitado pelo fornecedor como o máximo 

que pode ser alcançado nesta revisão; 

III. O Gerenciador da Ata poderá deferir valor menor daquele solicitado pelo fornecedor; 

IV. O indeferimento do pedido de revisão a que dispõe letra “e”, não desobriga o fornecedor 

do compromisso assumido nem o libera de eventuais penalidades por descumprimento 

contratual. 

19.2. A exceção à regra prevista na letra “e” acima deverá ser devidamente justificada no 

processo administrativo. 

19.3. O pedido de revisão, enquanto não deferido total ou parcialmente, não isenta a adjudicatária 

de dar continuidade às entregas nas condições anteriores. 

19.4. A análise para deferimento total ou parcial ou ainda indeferimento da revisão solicitada 

deverá ser instruída com justificativa e memória dos respectivos cálculos, para deliberação no 

prazo de 10 (dez) dias úteis e ratificação do Diretor Presidente da PRODABEL. 

19.5. A revisão do(s) preço(s), caso deferida, somente terá validade a partir da data de publicação 

da deliberação no Diário Oficial do Município – DOM, produzindo todos os efeitos legais, não se 

exigindo nenhum outro instrumento jurídico formal para a sua efetivação. 

19.6. O fornecedor não será liberado do compromisso assumido ainda que os preços de mercado 

venham a se tornar superiores ao registrado. 

19.7. Quando necessário, os preços vigentes poderão ser revistos de ofício pelo Gerenciador 

da Ata, por ato da Gerência de Compras e Licitações - GCAA-PB, quando através de 

pesquisa, for apurada eventual redução do valor praticado no mercado, ou de fato que eleve 

o custo do item registrado, seguindo as diretrizes definidas no presente edital e na legislação 

aplicável, especialmente o Decreto Municipal nº 16.538/2016. 

19.7.1. Não havendo êxito nas negociações, o Gerenciador da Ata poderá proceder à revogação 

do item, ou do lote, ou de toda a ARP, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção de contratação mais vantajosa. 

19.7.2. Os preços registrados serão publicados, no mínimo, trimestralmente no DOM, pelo 

Gerenciador da Ata. 

19.7.3. É de responsabilidade do Ente ou Órgão que futuramente aderir à Ata de Registro de 

Preços – ARP, o acompanhamento das publicações referentes à Ata. 

19.7.4. Serão pagos os preços vigentes publicados no DOM na data em que for feita a 

Autorização de Fornecimento ou assinatura do Contrato, independentemente da data das 

manutenções, ou de qualquer revisão de preço deferida nesse intervalo de tempo, exceto a que 

for registrada através de Termos aditivos. 
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19.7.5. A substituição da marca do produto registrado somente se dará na hipótese da 

impossibilidade de seu fornecimento devidamente comprovada pelo detentor e deferida pelo 

Gerenciador da Ata, que motivadamente poderá aquiescer com a substituição, se 

comprovadamente houver vantagem ou, no mínimo, a manutenção das condições de qualidade 

do produto registrado e não ocorrer alteração no preço vigente. 

19.7.5.1. O Gerenciador da Ata poderá exigir a substituição da marca fornecida por outra, 

mantendo, no mínimo, o padrão fixado no edital, sempre que restar comprovado em 

determinado momento que a qualidade da marca anterior se encontra fora da legislação 

comercial pertinente aplicável ou fora do mercado. 

19.7.5.2. A mudança da marca implicará em nova análise do produto, nos termos deste edital e 

da legislação aplicável. 

20. DA PESQUISA DE PREÇOS 

20.1. A pesquisa de preços poderá ser realizada em consultas ao mercado, a publicações 

especializadas, a bancos de dados de preços praticados no âmbito da Administração Pública ou a 

listas de instituições privadas e públicas de formação de preços. 

20.2. As consultas referidas no item anterior poderão ser realizadas por qualquer meio de 

comunicação, devendo ser certificadas pela autoridade competente. 

20.3. A pesquisa de preços, a critério do Gerenciador da Ata ou da autoridade competente para 

autorizar a contratação, poderá ser repetida sempre que necessário à preservação do interesse 

público, considerado o tempo decorrido, a sazonalidade de mercado ou outras condições 

específicas. 

20.4. Será utilizada, preferencialmente, a média aritmética simples dos preços pesquisados como 

referência. 

20.5. Qualquer alteração na forma da pesquisa de preços deverá ser devidamente motivada. 

21. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

21.1. O Gerenciador da Ata poderá cancelar o registro de preços do fornecedor observados o 

contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

a) Pelo descumprimento parcial ou total, por parte do fornecedor, das condições da ARP; 

b) Quando o fornecedor não atender à convocação para firmar as obrigações decorrentes do 

Registro de Preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido; 

c) Nas hipóteses de inexecução parcial ou total dos Contratos e/ou Autorizações de 

Fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços firmada; 

d) Nas hipóteses dos preços registrados se tornarem superiores àqueles praticados no mercado e 

o fornecedor se recusar a adequá-los na forma prevista neste edital e na Ata de Registro de 

Preços; 

e) Por razões de interesse público; 

f) Quando o fornecedor for suspenso ou impedido de licitar e contratar com a Administração 

Municipal; 
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g) Quando o fornecedor for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

h) Amigavelmente, nos termos do artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 

i) Por ordem judicial. 

21.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato 

superveniente decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados, bem 

como nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer o 

fornecimento do bem ou prestação do serviço, excluída a alegação de elevação dos preços de 

mercado. 

21.3. A solicitação do fornecedor para cancelamento do seu Registro de Preço deverá ser 

formulada por escrito, assegurando-se o fornecimento do bem registrado ou da prestação do 

serviço, por prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado a partir da comprovação do 

recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu 

cumprimento, devidamente justificada e aprovada pelo Gerenciador da Ata. 

21.4. A notificação para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente ao 

fornecedor por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso de ausência 

do recebimento, a notificação será publicada no Diário Oficial do Município – DOM. 

21.5. O cancelamento da ARP não afasta a possibilidade de aplicação de sanções, observadas as 

competências previstas nos artigos 3º, 4º e 5º do Decreto Municipal nº 16.538/2016. 

22. DA AQUISIÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

22.1. Os Participantes não estão obrigados a contratar o objeto nas quantidades registradas, 

ficando aos seus exclusivos critérios a definição da oportunidade, quantidade e do momento 

da contratação. 

22.2. O licitante vencedor terá até 05 (cinco) dias contados da homologação para assinar a Ata de 

Registro de Preços junto ao Gerenciador da Ata e 48 (quarenta e oito) horas após a convocação, 

pelos Participantes, para assinatura do Contrato e/ou Autorização de Fornecimento, sob pena de 

não ser contratado. 

22.2.1. Os prazos para assinatura, estipulados no subitem anterior poderão ser prorrogados por 

uma vez, por igual período, quando solicitados, durante seu transcurso, desde que haja motivo 

justificado, devidamente aceito pelo Gerenciador da Ata e pelos Participantes. 

22.2.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, o 

Contrato e/ou Autorização de Fornecimento dentro do prazo fixado, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às sanções legais cabíveis. 

22.3. Aplicam-se ao Sistema de Registro de Preços e às contratações dele decorrentes, no 

que couber, as sanções previstas nas Leis Federais nº 10.520/2002, 13.303/2016 e no Decreto 

Municipal nº 15.113/2013. 
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23. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

23.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA encontram-se descritas no 

Termo de Referência – Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, todos partes integrantes 

deste edital. 

24. DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE RECEBIMENTO 

24.1. O Prazo, local e forma de recebimento encontram-se descritas no Termo de Referência – 

Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, todos partes integrantes deste edital. 

25. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

25.1. O pagamento será realizado através de depósito em conta bancária a ser informada pela 

CONTRATADA, se dando na forma prevista na Minuta de Contrato – Anexo IV, todos partes 

integrantes deste edital. 

26. DA CONDUTA E INTEGRIDADE 

26.1. As partes, na execução do objeto dessa licitação, se obrigam a respeitar, cumprir e fazer 

cumprir o Código de Conduta e Integridade da PRODABEL, comprometendo-se com a ética, a 

integridade corporativa, e a sustentabilidade nos pilares econômico, social e ambiental, além de: 

a) Recusar práticas de concorrência desleal, trabalho infantil, abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes, trabalho forçado ou em condições degradantes, assim como toda e 

qualquer forma de violência física, sexual, moral ou psicológica; 

b) Tratar com respeito, cordialidade e em conformidade com os princípios daquele Código de 

Conduta e Integridade todos os envolvidos na execução do objeto desta contratação, 

oferecendo tratamento equânime a todos eles, evitando qualquer privilégio, discriminação e 

toda forma de corrupção e fraude;  

c) No que se refere à CONTRATADA, oferecer produtos e serviços de qualidade visando à 

plena satisfação dos seus clientes;  

d) Preservar e tratar com sigilo os dados cadastrais e informações pertinentes a clientes, 

fornecedores, prestadores de serviços e demais parceiros, obtidos em decorrência da 

execução do objeto desta contratação;  

e) Abster-se de indicações a clientes, ainda que por eles solicitadas, de prestadores de serviços 

ou fornecedores, mantendo uma comunicação de forma estritamente profissional; 

f) Rejeitar presentes, gratificações ou vantagens, ainda que sob a forma de tratamento 

preferencial de ou para clientes, fornecedores, prestadores de serviços e demais parceiros 

ligados aos negócios ou interesses da PRODABEL; 

g) Excelência no atendimento aos clientes, assumindo responsabilidades e priorizando a 

qualidade, o prazo e a eficiência no tratamento das demandas. 
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27. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO  

27.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pela PRODABEL serão observadas as 

determinações que se seguem.  

27.2. A PRODABEL exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética 

durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com os 

propósitos dessa disposição, os seguintes termos:  

27.2.1. “Prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 

qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no processo de 

licitação ou execução do contrato. 

27.2.2. “Prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo 

de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do CONTRATANTE. 

27.2.3. “Prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou 

após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do CONTRATANTE, destinado a 

estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o 

CONTRATANTE dos benefícios da competição livre e aberta. 

27.2.4. “Prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no 

processo de licitação ou afetar a execução de um contrato. 

27.2.5. “Prática obstrutiva” significa: 

a) Destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para investigação 

ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de impedir uma 

investigação do CONTRATANTE ou outro Órgão de Controle sobre alegações de 

corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar 

qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou 

conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou  

b) Agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do 

CONTRATANTE ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar.  

27.3. A PRODABEL rejeitará a proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se 

julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, 

fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.  

27.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas será denunciada à Corregedoria do 

Município para adoção das medidas cabíveis. 

28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

28.1. A PRODABEL reserva-se o direito de revogar a presente licitação, por interesse público, no 

todo ou em parte, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação, bem como 

adiá-la ou prorrogar o prazo para o recebimento e abertura das propostas. 
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28.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas e dos documentos e nem a validade jurídica destes, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

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

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

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

do licitante que o tiver apresentado, o cancelamento da Ata e a rescisão do contrato ou da 

Autorização de Fornecimento, se for o caso, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

28.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

28.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 

PRODABEL para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, 

profissionais habilitados para emitir parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou 

jurídica qualificada. 

28.6. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

28.7. O não atendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

28.8. As alterações dos contratos celebrados através desta licitação obedecerão, sem prejuízo da 

legislação em vigor, ao seguinte: 

a) O licitante que vier a ser contratado, conforme minuta de contrato do Anexo IV poderá 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato e/ou Autorização de 

Fornecimento, conforme previsto no art. 81, §1,º da Lei federal nº 13.303/2016. 

b) O licitante que vier a ser contratado, conforme minuta de contrato do Anexo IV, poderá 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato e/ou Autorização de 

Fornecimento, conforme previsto na Seção V, do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da CONTRATANTE, quando couber. 

28.9. Na contagem de prazo estabelecido neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

dia do vencimento. 

28.10. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam a finalidade, a segurança da 

contratação e os interesses da PRODABEL e dos demais Participantes. 

28.11. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 

no DOM – Diário Oficial do Município. 
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28.12. É de exclusiva responsabilidade do licitante declarado vencedor, para efeito da 

contratação, providenciar seu cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre 

cadastrado, nos termos do Decreto Municipal nº 11.245/2003, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, 

podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente desde que devidamente justificado. 

28.13. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio 

ou pela autoridade a ele superior, garantida ampla defesa. 

28.14. A participação do licitante neste certame implica em aceitação de todos os termos do 

Edital. 

28.15. Ao SRP aplicam-se, subsidiariamente, o disposto, no que couber, nas Leis Federais nº 

10.520/2002 e 13.303/2016 e, ainda, nos Decretos Municipais nº 10.710/2001, 15.113/2013, 

15.185/2013, 16.538/16 e legislação municipal complementar. 

28.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital 

será o da Comarca de Belo Horizonte, local da realização do certame. 

 

Belo Horizonte,       de                        de  2019. 

 

 

                        ______________________________________________________ 

Responsável pela elaboração do edital 

 

______________________________________________________ 

Responsável pela aprovação do edital 

 

______________________________________________________ 

Diretor da Área Solicitante 

 

 

______________________________________________________ 

Diretor de Administração, Finanças e Compliance 

 

______________________________________________________ 

Diretor Presidente 
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DESCRIÇÃO DOS LOTES 

 

LOTE 01 – FERRAMENTAS 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 Chave Allen (jogo) 

Forjadas em aço cromo vanádio - mínimo 15 
Chaves em milímetros: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 - 
2,5 - 3,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 10,0 
mm - mínimo 15 Chaves em polegada: 0,028” - 
0,035” - 0,050” - 1/16” - 5/64” - 3/32” - 7/64” - 1/8” - 
9/64” - 5/32” - 3/16” - 7/32” – 1/4" - 5/16” - 3/8 

CJ 9 

2 
Chave de Fenda e 
Philips (jogo) 

Cabo ergonômico rígido e resistente injetado em 
PVC na cor verde transparente - Haste forjada em 
aço cromo vanádio com acabamento cromado - 
Possuir ponta preta magnetizada - Fendas simples: 
1/8 x 3” (3,5 x 75 mm), 3/16” x 4” (5 x 100 mm), 
1/4” x 5” (6 x 125 mm), 5/16” x 8” (8 x 200 mm) - 
fenda cruzada (Philips) 3/16” x 3” (PH1 x 75 mm), 
1/4" x 5” (PH2 x 125 mm), 5/16” x 8” (PH8 x 200 
mm) 

CJ 9 

3 Chave Inglesa 
Chave ajustável de 8 polegadas - corpo em aço 
forjado e temperado 

UN 8 

4 
Kit de Ferramentas 
para Manutenção de 
Notebook (jogo) 

Kit de ferramentas composto por caixa 
organizadora; Chave Torx T2, T3, T4, T5, T6, T7, 
T8, T9, T10, T15; Chave Philips: 1.2, 1.5, 2.0; 
Chave de Fenda: 1.5, 2.0; Chave Hexagonal: 2.5, 
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5; Chave Estrela (5 Pontas): 0.8, 
1.2; Chave Y: 2.0; Chave PH2; Chave 05Triangulo: 
2.3; Chave U1: 2.6; 02 - chaves plásticas; 01 - 
Ventosa; 01 - Pinça; Chave Pentalobe 30 mm 

CJ 2 

5 Pinça Reta Pinça metálica em aço inox - Ponta reta - 120 mm UN 10 

6 Sugador de Solda 
Sugador de Solda antiestético - mínimo de 23,5 cm 
- com protetor de bico e 5 pontas reservas 

UN 10 

7 
Suporte para Ferro de 
Solda 

Suporte para ferro de solda com dissipador 
UN 3 

8 
Alicate de bico longo 6 
polegadas 

- Material: Aço carbono 
- Modelo: Universal 21A600 
- Dimensões: 152,4mm (6") 

UN 10 
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9 
Kit de Chave de 
Precisão 

Referência: Cel-01 
30 Pontas nos tamanhos: 
Fenda: 1 • 1,5 • 2,5 • 3 • 4 • 2,6 mm; 
- Torx: T4 • T5 • T6 • T7 • T8 • T10 • T20 mm; 
- Philips: PH00 • PH0 • PH1 • PH2; 
- Allen/Hexagonal: H1,5 • H2 • H2,5 • H3 • H3,5 • 
H4; 
- Tri-Wing: 3,0mm; 
- Fenda triângulo/Triangular: 3,0mm; 
- Estrela/Five star: 2,0 mm; 
- Fenda de pino: 1,0 mm; 
Para celulares, aparelhos eletrônicos e reparos em 
geral; 
1 cabo ergonômico; 
1 extensor 30 bits: 
- Hex: 4,0 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 1,5 - 1,3 - 0,9 - 0,7; 
- Torx: T20, T15, T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4; 
- Fenda: 4,0 - 3,5 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 1,5 - 1,0; 
- Philips: PH1, PH0, PH00, PH000; 
- Pozi: PZ1 e PZ0. 

UN 2 

10 Alicate de Corte 
Alicate de corte diagonal - 6 polegadas - com 
isolamento até 1000 v – emborrachado 

UN 10 

11 
Alicate para Anéis 
Internos 

Alicate com bico reto para anéis internos de 40 - 
100 mm 

UN 2 

12 Alicate para Grimpar 

Alicate de grimpagem com catraca. Serve como 
grimpador, cortador e decapador de fios para plugs 
4x4, 6x6 e 8x8. Modelo de Referência: Multitoc 
208R 

UN 10 

13 Ferro para Solda Ferro de Solda com suporte - 30 w - 127 v UN 10 

14 Alicate de Bico reto 
Alicate de bico meia cana - 6 polegadas - com 
isolamento até 1000 v - Cabo ergonômico 

UN 10 

15 
Pistola de cola quente 
40w para bastão 
12mm 

Para aplicação de cola de bastão de 12 mm; bivolt; 
com suporte de apoio; temperatura de trabalho: 
150 a 200°C; cabo e plug com certificação do 
INMETRO 

UN 1 

LOTE 02 – MATERIAL ELÉTRICO 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 
Conector para 
estrutura de rede RJ 
45 - MACHO 

Conectores RJ-45 cat 5e - MACHO * Possuir corpo 
em termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0). 
* Vias de contato produzidas em bronze fosforoso 
com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de 
ouro. 
* Atender FCC 68.5 (EMI - Interferência 
Eletromagnética). 
* Possuir contatos adequados para conectorização 
de condutores sólidos ou flexíveis. 

UN 1500 

2 
Estanho de Solda 
(carretel) 

Rolo de fio solda de estanho 60 (estanho) /40 
(chumbo) - máximo 1 mm - mínimo de 500g 

UN 3 

3 
Pasta para solda 
Estanho 

Pasta para solda estanho 450g 
UN 7 
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4 
Abraçadeira de 
Plástico Nylon Cor 
Branca 

Abraçadeira de Plástico em nylon, cor branca 2,56 
x 200 mm pacote com 100 unidades 

PTE 

25 
 
 
 
 
 

5 Bateria Alcalina 9 volts 
Alcalina 9 v 6LR61 - Dimensões:(AxLxE): 
47X25,6X17mm; 

UN 20 

6 Bateria de Lítio 
Bateria CR2032 - tipo moeda para Placa Mãe - 
Lithium 3 v 

UN 900 

7 
Cabo Par trançado Cat 
5E- rolo com 1000 
metros 

Patch cord u/utp cat.5 E - cor azul 
Rolo 10 

8 Cabo VGA Cabo Monitor VGA MD9 Filtro 1.5m UN 200 

9 Fusível Fusível de 8 amperes 5 x 20 mm UN 100 

LOTE 03 – MATERIAL ESCRITÓRIO 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 
Papel Contact 
Transparente 

Plástico adesivo rolo com 25 metros 
Rolo 2 

2 Caixa de Papelão 
Caixa de Papelão altura 54 cm, comprimento 50 
cm, largura 24 cm 

UN 500 

3 
Pincel Cor Azul para 
Quadro Branco 

Marcador para quadro branco, produto de alta 
performance, cor AZUL, 1ª qualidade - caixas com 
12 unidades. 

CX 2 

4 
Pincel Cor Verde para 
Quadro Branco 

Marcador para quadro branco, produto de alta 
performance, cor VERDE, 1ª qualidade. Caixa com 
12 unidades. 

CX 2 

5 
Pincel Cor Vermelha 
para Quadro Branco 

Marcador para quadro branco, produto de alta 
performance, cor VERMELHO, 1ª qualidade. Caixa 
com 12 unidades. 

CX 1 

6 
Fita Adesiva PVC 
Transparente 

Fita adesiva transparente prolipropileno, 45mm x45 
metros 

UN 10 

7 
Adesivo Instantâneo 
(cola) 

Velcro Dual Lock - 400 pinos/pol2 
UN 10 

8 Fita Crepe Fita Adesiva Crepe 50 mm x 50 metros UN 50 

9 Régua 30 cm 

30cm, em formato triangular com escalas injetadas 
altamente precisas, com colorido nas laterais para 
facilitar a localização das escalas. 
Escalas: 1:10; 1:20; 1:25; 1:30; 1:40; 1:50. 

UN 1 

10 Plástico Bolha (Bobina) Plástico bolha medidas 1.50 x 45 metros Bobina 5 

LOTE 04 – MATERIAL DE INFORMÁTICA 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 
Mídia DVD Virgem 4,7 
Gb 

DVD Virgem 4,7 Gb 
UN 50 

2 Mouse USB cor preta Mouse USB cor preta fio 1,50 mts UN 500 

3 
Teclado USB fio cor 
preta 

Teclado USB fio cor preta de 1,50 mts 

UN 

500 
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LOTE 05 – MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL –EPI 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 
Luva de Latex (CX 
com 100) 

Luvas de nylon recoberta de poliuretano tamanho 
grande 

UN 30 

2 Maleta 
Pastas para ferramentas (reforçadas) em couro 
preto 

UN 9 

 
 
 

LOTE 06 – MATERIAL ELETRÔNICO 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 

Acelerômetro e 
giroscópio 3 eixos 6 
dof mpu-6050 gy-521 

Especificações: Tensão de Alimentação: 3 / 5V 
Dimensões: 20 x 16mm 
Modo de Comunicação: Protocolo de comunicação 
I2C Conversor AD de 16 bits próprio Saída de 
dados com 16bits 
Operação do Giroscópio: +/- 250 500 1000 2000 /s 
Operação de acelerômetro: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, 
+/- 16g 

UN 3 

2 

Arduino Ethernet 
Shield W5100 

Controlador ESP8266EX PLACA WEMOS D1 WIFI 
ESP8266 
- 11 Pinos digitais de I/O 
- 1 Entrada analógica 
- Nível de sinal pinos de I/O: 3.3V 
- Conector micro usb para alimentação e 
programação 
- Aceita alimentação externa entre 9 e 24V 
- Compatível com Arduino 
- Compatível com NodeMCU 
- Dimensões: 70 x 53,5 x 12,5 mm 

UN 1 

3 

Arduino Modulo Shield 
Rede Lan Rj45 

Modulo Shield Rede Lan Rj45 Ethernet Shield 
W5100 
- Tensão de operação 5V 
- Controlador EthernetW5100com bufferinterno16K 
- Velocidade de conexão: 10/100Mb; 
- Conexão com o Arduino na porta SPI; 
- Dimensões(CxLxA): 68x53x10mm; 
- Peso: 25g; 

UN 2 

4 Chave Interruptor 
- Chave fim de curso com rolete 5A 250V 
- Tamanho: 20 mm x 10 mm x 6 mm 

UN 10 

5 
Compasso de metal 
com grafite 

Compasso de metal com regular de ponta e regular 
de abertura 

UN 10 

6 
Diodos 
1N4007(Datasheet) 

- Corrente: 1ª; 
- Tensão Reversa: 1000V 
- Encapsulamento: DO41 

UN 20 

7 Display 2 linhas x 1602 Fundo azul ou verde com Módulo Serial I2C UN 2 

8 Fotoresistor 
Sensor de Luminosidade LDR 5mm 
Diâmetro: 5mm 
Tamanho:20mmx10mmx6mm 

UN 10 

9 Led Azul 
Cor: Azul– Diâmetro: 5mm– Tensão de operação: 
3.0V ~ 3,2V– Corrente de operação: 20mA 

UN 13 
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10 Led rgb 3mm 

- RGB 3 mm 
- Voltagem:2V - 3.2V 
- Máx. Tensão reversa:5V 
- Corrente Reversa:50mA 
- Máx. Corrente:20mA Lamp 

UN 10 

11 Led rgb 5mm 

– LED RGB 5mm 
– Tipo: Difuso 
– Luz emitida: Vermelho, verde ou azul 
– Vermelho: Comprimento de onda 630-640 nm 
– Luminosidade: 1000-1200 mcd 
– Tensão: 1.8 – 2.0V 
– Verde: Comprimento de onda: 515-512 nm – 
Luminosidade: 3000-5000 mcd – Tensão :3.2 – 
3.4V 
– Azul: Comprimento de onda: 465-475 nm – 
Luminosidade: 2000-3000 mcd 
– - Tensão: 3.2 – 3.4V 
– Ângulo de visão: 25° 
– Diâmetro do led: 5mm 

UN 10 

12 Led Verde 

LED verde 
– Diâmetro: 5mm 
– Corrente de operação: 20mA 
– Tensão de operação: 3.0V – 3.2V 

UN 13 

13 Led Vermelho 
LED vermelho Difuso Diâmetro: 5mm– Tensão de 
operação: 1,9V ~ 2,1V– Corrente de operação: 
20mA 

UN 13 

14 
Módulo Gprs Gsm 
Sim800l Sim800 Com 
Antena Arduino 

Módulo Gprs Gsm Sim800l Sim800 Com Antena 
CI SIM800L 
– Frequencias: EGSM900, DCS1800, GSM850, 
PCS1900 
– Conector para antena externa U.FL 
– GPRS Data Downlink: 85.6 kbps (máximo) 
– GPRS Data Uplink: 85.6 kbps (máximo) 
– Suporte PAP (password authentication protocol) 
para conexões PPP 
– Protocolo TCP/IP embutido 
– Serial: 1200 bps à 115.200 bps 
– Slot MicroSIM 
– Acompanha antena mola 
– Temperatura de operação: -40 à 85°C 
– Dimensões: 21 x 15 x 3,2mm 

UN 2 

15 

Módulo Relé 4 Canais 
5V 

- Tensão máxima de carga: 240VAC 
- Modelo: SRD-05VDC-SL-C 
- Tensão máxima de carga: 240VAC 
- Tensão de operação: 5VDC 
- Tensão de saída: (30 VDC a 10A) ou (110 a 
250VAC a 10A) 
- Furos de 3mm para fixação nas extremidades da 
placa 
- Dimensões: 8 x 6 x 2cm 

UN 4 
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16 

Módulo Relé de 1 
Canal 

- Adaptador ESP8266 ESP-01 com Relé 
- Modelo: ESP-01S Relay V1.0; 
- Compatibilidade: Módulo Wifi ESP8266 ESP-01 
ou ESP-01S; 
- Carga nominal: 10A 250VAC/ 10A 125VAC/ 10A 
30VDC/ 10A 28VDC; 
- Tensão de operação: 5VDC; 
- Saídas: Contato reversível NA (normal aberto), 
NF (normal fechado), C (comum); 
- Corrente por canal: até 10A; 
- Dimensões totais (CxLxA): 37x25x17cm; 
- Peso com embalagem: 15g. 
- Módulo Relé Tensão de operação: 5V 1 Canal 
- Modelo: SRD-05VDC-SL-C 
- Tensão máxima de carga: 240VAC 
- Tensão de operação: 5VDC 
- Tensão de saída: (30 VDC a 10A) ou (110 a 
250VAC a 10A) 
- Furos de 3mm para fixação nas extremidades da 
placa 
- Dimensões: 8 x 6 x 2cm 

UN 1 

17 

Módulo Seguidor de 
Linha 

Sensor de Linha Infravermelho Com 5 Sondas + 
Detector de Distância e Impacto Mecânico 
Modelo: BFD-1000 ( projeto MIT ) 
Sensor de Linha Infravermelho BFD-1000 Com 5 
Sondas 
- Sensor Infravermelho BFD 1000; 
- Sensor de Refletância; 
- 5 Sondas dispostas em saídas independentes; 
- 1 Sensor frontal de distância com ajuste de 
sensibilidade; 
- 1 Sensor de impacto (para uso com pára-choques 
mecânicos); 
- Perfurações para fixação; 
- Compatível com Arduino, PIC, ARM, AVR, etc; 
- Indicadores LED em cada sensor; 
- Saída digital. 
- Tensão de trabalho: 3 a 5.5V; 
- Distância de detecção: 0 a 4cm (sensor de linha); 
- Saída: Digital (Alto e Baixo); 
- Dimensões (CxLxE: 128x40x10mm; 
- Peso: 12,5g. 

UN 4 

18 
Módulo Sensor de 
Inclinação 

- O Módulo Sensor de Inclinação / Sensor Tilt 
- CI principal: LM393; 
- Tensão de operação: 3.3V~5V 

UN 5 

19 

Potenciômetro 
Ajustável 

Potenciômetro Linear 10K– Resistência: 10Kohms 
– Variação: Linear 
– Comprimento do eixo: 15 mm 
– Diâmetro do eixo: 6 mm 
– Profundidade da base: 8,5 mm 
– Diâmetro da base: 16 mm 

UN 18 
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20 

Sensor de Fluxo de 
Água de 1/2" 

- Modelo: YF-S201 
- Tensão de funcionamento: DC 4.5V ~ 18V 
- Tensão de trabalho: DC 4.5V 
- Corrente máxima de trabalho: 15mA (DC 5V) 
- Vazão de água: 1 ~ 30L/min 
- Capacidade de carga: = 10 mA (DC 5V) 
- Temperatura de operação: = 80°C 
- Temperatura do líquido: = 120°C 
- Pressão da água: = 1.75MPa 
- Extensão do fio:16cm 
- Diâmetro do sensor: 36mm 
- Diâmetro da entrada e da saída: 20mm 
- Dimensões totais (CxLxA): 63x35x36mm 
- Peso: 51g 
- Cor: Preto 
- Roscas externas: 1/2" 

UN 3 

21 

Sensor de Nível de 
Água 90° 

Tipo boia; 
- Sensor de Nível On-Off; 
- Comprimento do Cabo: 30 (cm) 
- Potência Máxima: 50 W. 
- Corrente de Comutação Máxima: 0,5 A. 
- Corrente Máxima: 1,0 A 
- Temperatura de Operação: -10 ~ + 85 
- Dimensões: 5,5 centímetros x 2,5 centímetros x 
3cm 

UN 2 

22 

Sensor de Velocidade 
Encoder 

Sensor de Velocidade Arduino / Sensor de 
Contagem 
- Chave Óptica para Encoder 5mm 
– Tensão de operação: 3,3-5V 
Comparador LM393 

UN 3 

23 

Servos 9G Servo TOWERPRO MG 995 
com engrenagens em metal que aumentam a vida 
útil do motor 
– Tensão de operação: entre 4,8 V e 7,2 V 
– Tipo de Engrenagem: Metálica 
– Modulação: Analógica 
– Velocidade de operação: 0,17seg/60graus (4,8 V 
sem carga) 
– Velocidade de operação: 0,13seg/60graus (6,0 V 
sem carga) 
– Torque: 9,4 kg.cm (4,8 V) e 11,0 kg.cm (6,0 V) 
– Faixa de Rotação: 120° 
– Tamanho cabo: 300 mm 
– Dimensões: 40 mm x 19 mm x 43 mm 
– Peso: 69 g 
– Acopladores de borracha 
– Acopladores de metal 

UN 5 
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24 
Válvula Solenoide de 
Entrada de Água - 
180° 3/4" x 3/4" 12v dc 

180° 3/4" x 3/4" 
12v dc 
Especificações. 
- Tensão de Operação:12V DC 
- Corpo: termoplástico 
- Filtro: aço inox 
- Partes metálicas: aço zincado 
- Membrana: borracha (padrão) 
- Terminais: latão 
- Entradas: 1 (3/4 polegadas) 
- Saídas: 1 (3/4 polegadas) 
Pressão de Operação. 
- De 0,2 à 8 kgf/cm2 
- À 0,2kgf/cm2, vazão mínima= 7 l/min 
- À 8 kgf/cm2; vazão máxima= 40 l/min 
- Temperatura Máxima do Líquido 60°C 

UN 3 

 

O critério de julgamento da proposta será o de MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO 

PARA O LOTE, com no máximo, duas casas decimais após a vírgula, observadas 

especificações e exigências deste edital e seus anexos, bem como os valores referenciais de 

mercado. 

Neste certame, será analisado o valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado. 

Quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor referencial de 

mercado para cada um dos itens do lote. 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

1.1. Diretoria:  
Diretoria de Inclusão Digital – DID 

1.2. Unidade:  
Superintendência de Inclusão Digital – SID 

1.3. Endereço completo da unidade solicitante: 
      Rua José Clemente Pereira, nº 440 

1.4. Bairro: Ipiranga 
 

1.5. Cidade: 
       Belo Horizonte 

1.6 - UF: MG 
 

1.7. CEP: 31.160-130 
 

1.8. CNPJ:  
       18.239.038/0001-87 

1.9. Inscrição Estadual: 
       062.392.867.0033 

1.10. Inscrição Municipal: 
         312.694/001-5 

1.11. Gestor do contrato:  
          Leandro Moreira Garcia  

1.12. Matrícula: 
       99137-3    

1.12. Responsável pela elaboração do Termo: 
        Maria Cecília Moreira 

1.13. Matrícula: 
         1867-5 

 
2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Aquisição de itens diversos conforme quantitativo e descrição no item 7 (sete) deste termo de 
referência, para cumprir as metas do Convênio MCTIC – PRODABEL, de ofertar 
computadores recondicionados para a implantação e revitalização de Pontos de Inclusão 
Digital (PIDs) em Minas Gerais e no mínimo outras duas Unidades da Federação (UFs) e 
promoção de cursos de formação profissional em Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) no município de Belo Horizonte.  

 

3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DO QUANTITATIVO 

A aquisição de ferramentas, materiais elétrico, eletrônico, informática, escritório, 
equipamentos de proteção individual – EPI, conforme especificado no item 7, com a finalidade 
de executar o plano de trabalho do Convênio SICONV Nº 823903/2015 celebrado entre a 
PRODABEL e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. 
A presente aquisição se faz necessária para atingir algumas das metas descritas no plano de 
trabalho, que visam o recondicionamento de 2.100 computadores e formação de 767 pessoas 
em oficinas, cursos e treinamentos. Sendo assim, a execução desse plano de trabalho 
depende da aquisição dos referidos materiais. 

 

4 – AMOSTRAS, TESTES DE CONFORMIDADE OU PROVA DE CONCEITO 
 

(  ) sim    ( x ) não  

 

5 – PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO 
 

  

 

6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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7 – ESPECIFICAÇÕES DO FORNECIMENTO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRA 
 

 

 Os objetos deverão ser entregues conforme demandado pela CONTRATANTE, e 
especificações técnicas abaixo. 

 

LOTE 01 – FERRAMENTAS 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 Chave Allen (jogo) 

Forjadas em aço cromo vanádio - mínimo 15 
Chaves em milímetros: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 - 
2,5 - 3,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 10,0 
mm - mínimo 15 Chaves em polegada: 0,028” - 
0,035” - 0,050” - 1/16” - 5/64” - 3/32” - 7/64” - 1/8” - 
9/64” - 5/32” - 3/16” - 7/32” – 1/4" - 5/16” - 3/8 

CJ 9 

2 
Chave de Fenda e 
Philips (jogo) 

Cabo ergonômico rígido e resistente injetado em 
PVC na cor verde transparente - Haste forjada em 
aço cromo vanádio com acabamento cromado - 
Possuir ponta preta magnetizada - Fendas simples: 
1/8 x 3” (3,5 x 75 mm), 3/16” x 4” (5 x 100 mm), 
1/4” x 5” (6 x 125 mm), 5/16” x 8” (8 x 200 mm) - 
fenda cruzada (Philips) 3/16” x 3” (PH1 x 75 mm), 
1/4" x 5” (PH2 x 125 mm), 5/16” x 8” (PH8 x 200 
mm) 

CJ 9 

3 Chave Inglesa 
Chave ajustável de 8 polegadas - corpo em aço 
forjado e temperado 

UN 8 

4 
Kit de Ferramentas 
para Manutenção de 
Notebook (jogo) 

Kit de ferramentas composto por caixa 
organizadora; Chave Torx T2, T3, T4, T5, T6, T7, 
T8, T9, T10, T15; Chave Philips: 1.2, 1.5, 2.0; 
Chave de Fenda: 1.5, 2.0; Chave Hexagonal: 2.5, 
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5; Chave Estrela (5 Pontas): 0.8, 
1.2; Chave Y: 2.0; Chave PH2; Chave 05Triangulo: 
2.3; Chave U1: 2.6; 02 - chaves plásticas; 01 - 
Ventosa; 01 - Pinça; Chave Pentalobe 30 mm 

CJ 2 

5 Pinça Reta Pinça metálica em aço inox - Ponta reta - 120 mm UN 10 

6 Sugador de Solda 
Sugador de Solda antiestético - mínimo de 23,5 cm 
- com protetor de bico e 5 pontas reservas 

UN 10 

7 
Suporte para Ferro de 
Solda 

Suporte para ferro de solda com dissipador 
UN 3 

8 
Alicate de bico longo 6 
polegadas 

- Material: Aço carbono 
- Modelo: Universal 21A600 
- Dimensões: 152,4mm (6") 

UN 10 
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9 
Kit de Chave de 
Precisão 

Referência: Cel-01 
30 Pontas nos tamanhos: 
Fenda: 1 • 1,5 • 2,5 • 3 • 4 • 2,6 mm; 
- Torx: T4 • T5 • T6 • T7 • T8 • T10 • T20 mm; 
- Philips: PH00 • PH0 • PH1 • PH2; 
- Allen/Hexagonal: H1,5 • H2 • H2,5 • H3 • H3,5 • 
H4; 
- Tri-Wing: 3,0mm; 
- Fenda triângulo/Triangular: 3,0mm; 
- Estrela/Five star: 2,0 mm; 
- Fenda de pino: 1,0 mm; 
Para celulares, aparelhos eletrônicos e reparos em 
geral; 
1 cabo ergonômico; 
1 extensor 30 bits: 
- Hex: 4,0 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 1,5 - 1,3 - 0,9 - 0,7; 
- Torx: T20, T15, T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4; 
- Fenda: 4,0 - 3,5 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 1,5 - 1,0; 
- Philips: PH1, PH0, PH00, PH000; 
- Pozi: PZ1 e PZ0. 

UN 2 

10 Alicate de Corte 
Alicate de corte diagonal - 6 polegadas - com 
isolamento até 1000 v – emborrachado 

UN 10 

11 
Alicate para Anéis 
Internos 

Alicate com bico reto para anéis internos de 40 - 
100 mm 

UN 2 

12 Alicate para Grimpar 

Alicate de grimpagem com catraca. Serve como 
grimpador, cortador e decapador de fios para plugs 
4x4, 6x6 e 8x8. Modelo de Referência: Multitoc 
208R 

UN 10 

13 Ferro para Solda Ferro de Solda com suporte - 30 w - 127 v UN 10 

14 Alicate de Bico reto 
Alicate de bico meia cana - 6 polegadas - com 
isolamento até 1000 v - Cabo ergonômico 

UN 10 

15 
Pistola de cola quente 
40w para bastão 
12mm 

Para aplicação de cola de bastão de 12 mm; bivolt; 
com suporte de apoio; temperatura de trabalho: 
150 a 200°C; cabo e plug com certificação do 
INMETRO 

UN 1 

LOTE 02 – MATERIAL ELÉTRICO 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 
Conector para 
estrutura de rede RJ 
45 - MACHO 

Conectores RJ-45 cat 5e - MACHO * Possuir corpo 
em termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0). 
* Vias de contato produzidas em bronze fosforoso 
com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de 
ouro. 
* Atender FCC 68.5 (EMI - Interferência 
Eletromagnética). 
* Possuir contatos adequados para conectorização 
de condutores sólidos ou flexíveis. 

UN 1500 

2 
Estanho de Solda 
(carretel) 

Rolo de fio solda de estanho 60 (estanho) /40 
(chumbo) - máximo 1 mm - mínimo de 500g 

UN 3 

3 
Pasta para solda 
Estanho 

Pasta para solda estanho 450g 
UN 7 

4 
Abraçadeira de 
Plástico Nylon Cor 
Branca 

Abraçadeira de Plástico em nylon, cor branca 2,56 
x 200 mm pacote com 100 unidades PTE 25 

5 Bateria Alcalina 9 volts 
Alcalina 9 v 6LR61 - Dimensões:(AxLxE): 
47X25,6X17mm; 

UN 20 
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6 Bateria de Lítio 
Bateria CR2032 - tipo moeda para Placa Mãe - 
Lithium 3 v 

UN 900 

7 
Cabo Par trançado Cat 
5E- rolo com 1000 
metros 

Patch cord u/utp cat.5 E - cor azul 
Rolo 10 

8 Cabo VGA Cabo Monitor VGA MD9 Filtro 1.5m UN 200 

9 Fusível Fusível de 8 amperes 5 x 20 mm UN 100 

LOTE 03 – MATERIAL ESCRITÓRIO 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 
Papel Contact 
Transparente 

Plástico adesivo rolo com 25 metros 
Rolo 2 

2 Caixa de Papelão 
Caixa de Papelão altura 54 cm, comprimento 50 
cm, largura 24 cm 

UN 500 

3 
Pincel Cor Azul para 
Quadro Branco 

Marcador para quadro branco, produto de alta 
performance, cor AZUL, 1ª qualidade - caixas com 
12 unidades. 

CX 2 

4 
Pincel Cor Verde para 
Quadro Branco 

Marcador para quadro branco, produto de alta 
performance, cor VERDE, 1ª qualidade. Caixa com 
12 unidades. 

CX 2 

5 
Pincel Cor Vermelha 
para Quadro Branco 

Marcador para quadro branco, produto de alta 
performance, cor VERMELHO, 1ª qualidade. Caixa 
com 12 unidades. 

CX 1 

6 
Fita Adesiva PVC 
Transparente 

Fita adesiva transparente prolipropileno, 45mm x45 
metros 

UN 10 

7 
Adesivo Instantâneo 
(cola) 

Velcro Dual Lock - 400 pinos/pol2 
UN 10 

8 Fita Crepe Fita Adesiva Crepe 50 mm x 50 metros UN 50 

9 Régua 30 cm 

30cm, em formato triangular com escalas injetadas 
altamente precisas, com colorido nas laterais para 
facilitar a localização das escalas. 
Escalas: 1:10; 1:20; 1:25; 1:30; 1:40; 1:50. 

UN 1 

10 Plástico Bolha (Bobina) Plástico bolha medidas 1.50 x 45 metros Bobina 5 

LOTE 04 – MATERIAL DE INFORMÁTICA 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 
Mídia DVD Virgem 4,7 
Gb 

DVD Virgem 4,7 Gb 
UN 50 

2 Mouse USB cor preta Mouse USB cor preta fio 1,50 mts UN 500 

3 
Teclado USB fio cor 
preta 

Teclado USB fio cor preta de 1,50 mts 
UN 500 

LOTE 05 – MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL –EPI 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 
Luva de Latex (CX 
com 100) 

Luvas de nylon recoberta de poliuretano tamanho 
grande 

UN 30 

2 Maleta 
Pastas para ferramentas (reforçadas) em couro 
preto 

UN 9 
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LOTE 06 – MATERIAL ELETRÔNICO 

Item Descrição Especificação Unidade Qtd 

1 

Acelerômetro e 
giroscópio 3 eixos 6 
dof mpu-6050 gy-521 

Especificações: Tensão de Alimentação: 3 / 5V 
Dimensões: 20 x 16mm 
Modo de Comunicação: Protocolo de comunicação 
I2C Conversor AD de 16 bits próprio Saída de 
dados com 16bits 
Operação do Giroscópio: +/- 250 500 1000 2000 /s 
Operação de acelerômetro: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, 
+/- 16g 

UN 3 

2 

Arduino Ethernet 
Shield W5100 

Controlador ESP8266EX PLACA WEMOS D1 WIFI 
ESP8266 
- 11 Pinos digitais de I/O 
- 1 Entrada analógica 
- Nível de sinal pinos de I/O: 3.3V 
- Conector micro usb para alimentação e 
programação 
- Aceita alimentação externa entre 9 e 24V 
- Compatível com Arduino 
- Compatível com NodeMCU 
- Dimensões: 70 x 53,5 x 12,5 mm 

UN 1 

3 

Arduino Modulo Shield 
Rede Lan Rj45 

Modulo Shield Rede Lan Rj45 Ethernet Shield 
W5100 
- Tensão de operação 5V 
- Controlador EthernetW5100com bufferinterno16K 
- Velocidade de conexão: 10/100Mb; 
- Conexão com o Arduino na porta SPI; 
- Dimensões(CxLxA): 68x53x10mm; 
- Peso: 25g; 

UN 2 

4 Chave Interruptor 
- Chave fim de curso com rolete 5A 250V 
- Tamanho: 20 mm x 10 mm x 6 mm 

UN 10 

5 
Compasso de metal 
com grafite 

Compasso de metal com regular de ponta e regular 
de abertura 

UN 10 

6 
Diodos 
1N4007(Datasheet) 

- Corrente: 1ª; 
- Tensão Reversa: 1000V 
- Encapsulamento: DO41 

UN 20 

7 Display 2 linhas x 1602 Fundo azul ou verde com Módulo Serial I2C UN 2 

8 Fotoresistor 
Sensor de Luminosidade LDR 5mm 
Diâmetro: 5mm 
Tamanho:20mmx10mmx6mm 

UN 10 

9 Led Azul 
Cor: Azul– Diâmetro: 5mm– Tensão de operação: 
3.0V ~ 3,2V– Corrente de operação: 20mA 

UN 13 

10 Led rgb 3mm 

- RGB 3 mm 
- Voltagem:2V - 3.2V 
- Máx. Tensão reversa:5V 
- Corrente Reversa:50mA 
- Máx. Corrente:20mA Lamp 

UN 10 
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11 Led rgb 5mm 

– LED RGB 5mm 
– Tipo: Difuso 
– Luz emitida: Vermelho, verde ou azul 
– Vermelho: Comprimento de onda 630-640 nm 
– Luminosidade: 1000-1200 mcd 
– Tensão: 1.8 – 2.0V 
– Verde: Comprimento de onda: 515-512 nm – 
Luminosidade: 3000-5000 mcd – Tensão :3.2 – 
3.4V 
– Azul: Comprimento de onda: 465-475 nm – 
Luminosidade: 2000-3000 mcd 
– - Tensão: 3.2 – 3.4V 
– Ângulo de visão: 25° 
– Diâmetro do led: 5mm 

UN 10 

12 Led Verde 

LED verde 
– Diâmetro: 5mm 
– Corrente de operação: 20mA 
– Tensão de operação: 3.0V – 3.2V 

UN 13 

13 Led Vermelho 
LED vermelho Difuso Diâmetro: 5mm– Tensão de 
operação: 1,9V ~ 2,1V– Corrente de operação: 
20mA 

UN 13 

14 
Módulo Gprs Gsm 
Sim800l Sim800 Com 
Antena Arduino 

Módulo Gprs Gsm Sim800l Sim800 Com Antena 
CI SIM800L 
– Frequencias: EGSM900, DCS1800, GSM850, 
PCS1900 
– Conector para antena externa U.FL 
– GPRS Data Downlink: 85.6 kbps (máximo) 
– GPRS Data Uplink: 85.6 kbps (máximo) 
– Suporte PAP (password authentication protocol) 
para conexões PPP 
– Protocolo TCP/IP embutido 
– Serial: 1200 bps à 115.200 bps 
– Slot MicroSIM 
– Acompanha antena mola 
– Temperatura de operação: -40 à 85°C 
– Dimensões: 21 x 15 x 3,2mm 

UN 2 

15 

Módulo Relé 4 Canais 
5V 

- Tensão máxima de carga: 240VAC 
- Modelo: SRD-05VDC-SL-C 
- Tensão máxima de carga: 240VAC 
- Tensão de operação: 5VDC 
- Tensão de saída: (30 VDC a 10A) ou (110 a 
250VAC a 10A) 
- Furos de 3mm para fixação nas extremidades da 
placa 
- Dimensões: 8 x 6 x 2cm 

UN 4 
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16 

Módulo Relé de 1 
Canal 

- Adaptador ESP8266 ESP-01 com Relé 
- Modelo: ESP-01S Relay V1.0; 
- Compatibilidade: Módulo Wifi ESP8266 ESP-01 
ou ESP-01S; 
- Carga nominal: 10A 250VAC/ 10A 125VAC/ 10A 
30VDC/ 10A 28VDC; 
- Tensão de operação: 5VDC; 
- Saídas: Contato reversível NA (normal aberto), 
NF (normal fechado), C (comum); 
- Corrente por canal: até 10A; 
- Dimensões totais (CxLxA): 37x25x17cm; 
- Peso com embalagem: 15g. 
- Módulo Relé Tensão de operação: 5V 1 Canal 
- Modelo: SRD-05VDC-SL-C 
- Tensão máxima de carga: 240VAC 
- Tensão de operação: 5VDC 
- Tensão de saída: (30 VDC a 10A) ou (110 a 
250VAC a 10A) 
- Furos de 3mm para fixação nas extremidades da 
placa 
- Dimensões: 8 x 6 x 2cm 

UN 1 

17 

Módulo Seguidor de 
Linha 

Sensor de Linha Infravermelho Com 5 Sondas + 
Detector de Distância e Impacto Mecânico 
Modelo: BFD-1000 ( projeto MIT ) 
Sensor de Linha Infravermelho BFD-1000 Com 5 
Sondas 
- Sensor Infravermelho BFD 1000; 
- Sensor de Refletância; 
- 5 Sondas dispostas em saídas independentes; 
- 1 Sensor frontal de distância com ajuste de 
sensibilidade; 
- 1 Sensor de impacto (para uso com pára-choques 
mecânicos); 
- Perfurações para fixação; 
- Compatível com Arduino, PIC, ARM, AVR, etc; 
- Indicadores LED em cada sensor; 
- Saída digital. 
- Tensão de trabalho: 3 a 5.5V; 
- Distância de detecção: 0 a 4cm (sensor de linha); 
- Saída: Digital (Alto e Baixo); 
- Dimensões (CxLxE: 128x40x10mm; 
- Peso: 12,5g. 

UN 4 

18 
Módulo Sensor de 
Inclinação 

- O Módulo Sensor de Inclinação / Sensor Tilt 
- CI principal: LM393; 
- Tensão de operação: 3.3V~5V 

UN 5 

19 

Potenciômetro 
Ajustável 

Potenciômetro Linear 10K– Resistência: 10Kohms 
– Variação: Linear 
– Comprimento do eixo: 15 mm 
– Diâmetro do eixo: 6 mm 
– Profundidade da base: 8,5 mm 
– Diâmetro da base: 16 mm 

UN 18 
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20 

Sensor de Fluxo de 
Água de 1/2" 

- Modelo: YF-S201 
- Tensão de funcionamento: DC 4.5V ~ 18V 
- Tensão de trabalho: DC 4.5V 
- Corrente máxima de trabalho: 15mA (DC 5V) 
- Vazão de água: 1 ~ 30L/min 
- Capacidade de carga: = 10 mA (DC 5V) 
- Temperatura de operação: = 80°C 
- Temperatura do líquido: = 120°C 
- Pressão da água: = 1.75MPa 
- Extensão do fio:16cm 
- Diâmetro do sensor: 36mm 
- Diâmetro da entrada e da saída: 20mm 
- Dimensões totais (CxLxA): 63x35x36mm 
- Peso: 51g 
- Cor: Preto 
- Roscas externas: 1/2" 

UN 3 

21 

Sensor de Nível de 
Água 90° 

Tipo boia; 
- Sensor de Nível On-Off; 
- Comprimento do Cabo: 30 (cm) 
- Potência Máxima: 50 W. 
- Corrente de Comutação Máxima: 0,5 A. 
- Corrente Máxima: 1,0 A 
- Temperatura de Operação: -10 ~ + 85 
- Dimensões: 5,5 centímetros x 2,5 centímetros x 
3cm 

UN 2 

22 

Sensor de Velocidade 
Encoder 

Sensor de Velocidade Arduino / Sensor de 
Contagem 
- Chave Óptica para Encoder 5mm 
– Tensão de operação: 3,3-5V 
Comparador LM393 

UN 3 

23 

Servos 9G Servo TOWERPRO MG 995 
com engrenagens em metal que aumentam a vida 
útil do motor 
– Tensão de operação: entre 4,8 V e 7,2 V 
– Tipo de Engrenagem: Metálica 
– Modulação: Analógica 
– Velocidade de operação: 0,17seg/60graus (4,8 V 
sem carga) 
– Velocidade de operação: 0,13seg/60graus (6,0 V 
sem carga) 
– Torque: 9,4 kg.cm (4,8 V) e 11,0 kg.cm (6,0 V) 
– Faixa de Rotação: 120° 
– Tamanho cabo: 300 mm 
– Dimensões: 40 mm x 19 mm x 43 mm 
– Peso: 69 g 
– Acopladores de borracha 
– Acopladores de metal 

UN 5 
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24 
Válvula Solenoide de 
Entrada de Água - 
180° 3/4" x 3/4" 12v dc 

180° 3/4" x 3/4" 
12v dc 
Especificações. 
- Tensão de Operação:12V DC 
- Corpo: termoplástico 
- Filtro: aço inox 
- Partes metálicas: aço zincado 
- Membrana: borracha (padrão) 
- Terminais: latão 
- Entradas: 1 (3/4 polegadas) 
- Saídas: 1 (3/4 polegadas) 
Pressão de Operação. 
- De 0,2 à 8 kgf/cm2 
- À 0,2kgf/cm2, vazão mínima= 7 l/min 
- À 8 kgf/cm2; vazão máxima= 40 l/min 
- Temperatura Máxima do Líquido 60°C 

UN 3 

 
8 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO 
 

O prazo máximo de entrega é de 05 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento 
pela CONTRATADA, do EMPENHO devidamente assinado pela CONTRATANTE.  
Os itens deverão ser entregues mediante Nota Fiscal/Fatura de Venda, de acordo com as 
especificações do Termo de Referência e legislação pertinente. 

 

9 – LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO BEM/PRODUTO 
 

Os produtos deverão ser entregues em local e horário previamente indicados pela 
CONTRATANTE, sendo necessário aviso de entrega com antecedência mínima de 48 horas. 

 

10 – CONDIÇÕES E FORMA DE RECEBIMENTO 
 

Os produtos deverão ser novos, sem uso, com embalagem de fábrica e devidamente 
acondicionados conforme especificação do fabricante. 
Poderão ser realizados testes pela CONTRATANTE ou equipe por ela indicada para 
averiguação do cumprimento da especificação de cada item, conforme especificação técnica 
descrita neste documento, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da entrega, após o 
que será emitido o Termo de Aceite Definitivo respectivo e o ateste da Nota Fiscal. 
Encontrando irregularidade, os produtos deverão ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias 
corridos. Aprovados, serão recebidos definitivamente, mediante ateste aposto na Nota Fiscal 
respectiva. 

 

11 – FORMA DE PAGAMENTO 
 

O pagamento será realizado pela Superintendência de Finanças e Orçamento-SFA, ou setor 
correspondente, em até 30 (trinta) dias corridos contados do adimplemento da obrigação. 
Considera-se adimplida a obrigação a entrega do objeto com seu aceite definitivo pelo Fiscal 
do Contrato. 
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12 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

Em razão das aquisições constantes neste termo de referência, a CONTRATADA se obriga a: 
- Entregar os itens de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, bem como 
pelo seu descarregamento; 
- Cumprir rigorosamente os prazos pactuados; 
- Estar disponível a toda e qualquer fiscalização no cumprimento das obrigações previstas 
neste termo; 
- Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança, meio ambiente e saúde pública e do 
trabalho; 
- A CONTRATADA deve observar as obrigações estabelecidas no contrato e no Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da PRODABEL; 
- Entregar o objeto com qualidade, lealdade aos instrumentos jurídicos e com boa-fé, 
respeitando os prazos de validade exigidos dos itens entregues; 
- A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo transporte dos produtos, de seu estabelecimento 
até o local determinado para entrega, bem como pelo seu descarregamento. 
- Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
relacionados com a execução do contrato. 

 

13 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
 

- Conferir os itens adquiridos e emitir parecer/aceite do(s) produto (s); 
- Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 
irregularidades ocorridas no recebimento dos itens adquiridos; 
- Efetuar o pagamento na forma e prazo estipulados; 
- Solicitar, acompanhar e fiscalizar a aquisição dos bens por meio da fiscalização da execução 
dos contratos; 
- Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o não 
cumprimento das determinações, aplicando as multas pré-determinadas. 

 

14 – CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 
 

Os itens deverão ter prazo de garantia de no mínimo de 90 (noventa) dias ou o do fabricante, 
não sendo aceitos produtos vencidos ou em desacordo com a qualidade exigida. 
A CONTRATADA será obrigada a corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto deste termo de referência em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, salvo se por culpa da CONTRATANTE. 
A CONTRATADA deverá proceder à substituição ou correção no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados do recebimento da notificação respectiva que também poderá ser enviada 
por e-mail da CONTRATANTE. Todas as despesas necessárias para efetivar a substituição 
dos materiais, durante a garantia, inclusive custos com transporte, ficarão a cargo da 
CONTRATADA. 

 

15 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

Não se aplica 

 

16 – VISITA TÉCNICA 
 

Não se aplica. 
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17 – GARANTIA CONTRATUAL 
 

Caberá ao CONTRATADO optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 70 da 
Lei Federal nº 13.303/2016, garantia esta que será de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato.  

 

18 – EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia, contados da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, por acordo entre as partes, desde que a 
medida seja vantajosa para a CONTRATANTE, respeitados os limites do art. 71 Lei Federal nº 
13.303/2016. 

O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que 
observados o interregno mínimo de 01 (um) ano da assinatura do contrato, cujo índice poderá 
retroagir à data limite para apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base 
a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IPCA-E/IBGE) ou outro índice que vier substituí-lo. 

Não poderá haver subcontratação para o objeto.  

 

19 – MATRIZ DE RISCOS 

Matriz de risco 

ID Risco Descrição Probabilidade Impacto Classificação Estratégia Ação Responsável 

1 

Recebimento 
dos produtos 

fora dos 
prazos e meta 

convênio 

CONTRATANTE 
não conseguir 

comprar os 
produtos no 

prazo 

Quase certo Alto 20 

CONTRATANTE 
deverá pedir 
novos prazos 

para evitar 
devolução do 

recurso. 

Evitar CONTRATANTE 

2 

A 
CONTRATAD
A não cumprir 

todas as 
exigências 

legais 

CONTRATADA 
descumprir, 

normas, boas 
práticas e 

legislação, na 
execução do 

objeto. 

Raro Baixo 2 

A CONTRATADA 
deverá manter-se 
atualizada sobre a 

normas e 
legislação 

pertinente, e suas 
mudanças se 

houver. 

Mitigar CONTRATADA 

 

20 – SANÇÕES APLICÁVEIS 
 

No caso de inadimplemento contratual serão aplicadas as sanções previstas nas Leis Federais 
nº 13.303/2016, nº 10.520/2002 (quando se tratar de aquisição via pregão eletrônico), Decreto 
Municipal nº 15.113/2013, além do Regulamento Interno de Contratos e Licitações da 
CONTRATANTE, quando couber. 
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21 – DO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL 
 

As partes, na execução do objeto deste Termo de Referência, se obrigam a respeitar, cumprir e 
fazer cumprir o Código de Conduta e Integridade da PRODABEL, comprometendo-se com a 
ética, a integridade corporativa, e a sustentabilidade nos pilares econômico, social e ambiental, 
além de: 

a)   Recusar práticas de concorrência desleal, trabalho infantil, abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes, trabalho forçado ou em condições degradantes, assim como 

toda e qualquer forma de violência física, sexual, moral ou psicológica; 

b)   Tratar com respeito, cordialidade e em conformidade com os princípios daquele Código 

de Conduta e Integridade todos os envolvidos na execução do objeto desta contratação, 

oferecendo tratamento equânime a todos eles, evitando qualquer privilégio, 

discriminação e toda forma de corrupção e fraude; 

c)   No que se refere à CONTRATADA, oferecer produtos e serviços de qualidade visando à 

plena satisfação dos seus clientes; 

d)  Preservar e tratar com sigilo os dados cadastrais e informações pertinentes a clientes, 

fornecedores, prestadores de serviços e demais parceiros, obtidos em decorrência da 

execução do objeto desta contratação; 

e)  Abster-se de indicações a clientes, ainda que por eles solicitadas, de prestadores de 

serviços ou fornecedores, mantendo uma comunicação de forma estritamente 

profissional; 

f)  Rejeitar presentes, gratificações ou vantagens, ainda que sob a forma de tratamento 

preferencial de ou para clientes, fornecedores, prestadores de serviços e demais 

parceiros ligados aos negócios ou interesses da CONTRATANTE; 

g) Excelência no atendimento aos clientes, assumindo responsabilidades e priorizando a 

qualidade, o prazo e a eficiência no tratamento das demandas. 

 

22 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

 Nenhuma 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Ao (s) 

Pregoeiro (s) 

Prezado Senhor, 

A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão 

Eletrônico n.º 018/2019, os quais comprometemos a cumprir integralmente. 

Nome da empresa: _______________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________Telefone/Fax: ____________  

CNPJ/MF: ___________________________Inscrição estadual: 

___________________________ 

Nome do banco: _________, Número da  agência: _________, Conta número: _______________ 

Nome completo, C.I., CPF, Profissão e cargo (s) do (s) signatário (s) do Contrato:_____________ 

Opção pela garantia contratual conforme item 16 deste Edital: ____________________________ 

 

 

M O D E L O  D E  P R O P O S T A  D E  P R E Ç O S  

 

LOTE QTDE DESCRIÇÃO 
MARCA/ 

MODELO 

 

FABRICANTE 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

 ------ ------- ------- ---- ------- ---- 

 

 

Local e data: 

______________________________________________________________________________ 

 

(Assinatura autorizada, devidamente identificada) 

 

 

 
 

Endereço para entrega dos documentos: 

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A - PRODABEL -GLAA-PB Avenida 

Presidente Carlos Luz nº 1.275, bairro Caiçara, Belo Horizonte, MG – CEP: 31.230-000 
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ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP 

 

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.001.246.19.70 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE SUA PUBLICAÇÃO. 

ATA Nº ______/_____  

Aos ___ dias do mês de ________ de 2019, a Empresa de Informática e Informação do Município 

de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, CNPJ/MF nº 18.239.038.0001-87, Inscrição Estadual nº 

062.392.867.00-33, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, Gerenciador da Ata, estabelecida na 

Avenida Presidente Carlos Luz, nº 1.275, bairro Caiçara, CEP 31.230-000, Belo Horizonte, MG, 

neste ato representada por seu Diretor Presidente, Leandro Moreira Garcia, C.I. n.° MG 

10.128.278, CPF n.° 063.335.376-08, nos termos da Leis Federais nº 10.520/2002, 12.846/2013 

e 13.303/2013, Decretos Municipais n.º 10.710/2001, 11.245/2003, 12.436/2006, 12.437/2006, 

15.113/2013, 16.535/2016, 16.538/2016, Leis Complementares nº 101/2000, 123/2006 e 

147/2014, além do seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos, registrou o preço da 

empresa abaixo qualificada, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico de Registro de Preços nº 000/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para 

fornecimento  de  itens diversos, sob a responsabilidade operacional da Prodabel, para 

atender ao Convênio celebrado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações, o Município de Belo Horizonte e a Empresa de Informática e Informação do 

Município de Belo Horizonte s/a – Prodabel, cujo objeto é a implantação de infraestrutura 

de convergência social e digital, conforme anexo I (termo de referência/especificação 

técnica/itens/quantidade estimada), parte integrante deste edital), sujeitando-se as partes 

signatárias às cláusulas e condições de acordo com as exigências do Edital do Pregão supracitado. 

As especificações e cláusulas do Contrato e/ou Autorização de Fornecimento, que vier a ser 

assinado em decorrência desta ARP, assim como os termos da proposta comercial, integram esta 

ARP, independentemente de transcrição. 

Esta ARP vigerá por 12 (doze) meses, contados de sua publicação no Diário Oficial do Município 

– DOM. 

LOTE : 

Empresa Classificada:  

CNPJ/MF/INSC. ESTADUAL nº:  

Endereço:  

Telefone/Fax:  

E-mail:  

Responsável pela empresa/CPF e C.I. nº:  

Prazo de Entrega:  

Data da Pesquisa de preço:  
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L O T E :  

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN 

 

QUANTIDADE 

TOTAL 

ESTIMADA 

VALOR 
UNITÁRIO DE 

MERCADO 

VALOR 

UNITÁRIO 

REGISTRADO 

DIFERENÇA 

PERCENTUAL 

........ ................ ........ .................. .......... ......... ................. 

 

 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma. 

Belo Horizonte,            de                                    de  2019. 

 

 

 

 

 

XXXXXX 

Diretor Presidente 

PRODABEL 

 

 

 

 

Detentor da Ata de Registro de Preços 

(assinatura do responsável pela empresa) 

Nome/Cargo 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO [PDB N.ºXXX.XXXX.X.X], 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE 

INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04-001.246/19-70  

Pregão Eletrônico N.º  018/2019 

Ata de Registro de Preços Nº. 

 

 

A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A - 

PRODABEL, sociedade de economia mista municipal, doravante denominada 

CONTRATANTE, estabelecida na Avenida Presidente Carlos Luz, n.º 1.275, bairro Caiçara, CEP 

31.230-000, Belo Horizonte - MG, CNPJ/MF nº 18.239.038/0001-87, Inscrição Estadual nº 

062.392.867.00-33, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, neste ato representada por -

______________________________, presente o__________________________, doravante 

denominada CONTRATANTE e a Empresa [preencher com a razão social da contratada, em 

caixa alta e negrito], CNPJ/MF nº [número do CNPJ], estabelecida na [logradouro e nome], 

n.º______________, bairro _______________, na cidade de [nome da cidade e estado], CEP 

_________, neste ato representada por seu [cargo], [nome completo], inscrito no CPF sob o n.° 

[número do CPF], doravante denominada CONTRATADA, celebram, em decorrência da 

licitação __________________ nº __/20__, o presente contrato vinculado ao Convênio nº 

823903/2015, celebrado entre a União por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações – MCTIC e a Prodabel, conforme cláusulas e condições a seguir 

especificadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato a aquisição de ferramentas, materiais 

elétricos, eletrônicos, de informática, de escritório e equipamentos de proteção individual - EPI, 

conforme detalhamento constante da planilha abaixo e de acordo com as especificações e 

quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA, os quais 

integram este instrumento, independente de transcrição. 
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LOTE 01 – FERRAMENTAS 

Item Descrição Especificação Un Qtd 

Valor 

unitário 

Valor 

Total 

1 
Chave Allen 

(jogo) 

Forjadas em aço cromo vanádio - mínimo 15 Chaves em 

milímetros: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 

- 6,0 - 7,0 - 8,0 - 10,0 mm - mínimo 15 Chaves em polegada: 0,028” 

- 0,035” - 0,050” - 1/16” - 5/64” - 3/32” - 7/64” - 1/8” - 9/64” - 

5/32” - 3/16” - 7/32” – 1/4" - 5/16” - 3/8 

CJ 9 

  

2 

Chave de 

Fenda e 

Philips (jogo) 

Cabo ergonômico rígido e resistente injetado em PVC na cor verde 

transparente - Haste forjada em aço cromo vanádio com 

acabamento cromado - Possuir ponta preta magnetizada - Fendas 

simples: 1/8 x 3” (3,5 x 75 mm), 3/16” x 4” (5 x 100 mm), 1/4” x 5” 

(6 x 125 mm), 5/16” x 8” (8 x 200 mm) - fenda cruzada (Philips) 

3/16” x 3” (PH1 x 75 mm), 1/4" x 5” (PH2 x 125 mm), 5/16” x 8” 

(PH8 x 200 mm) 

CJ 9 

  

3 Chave Inglesa Chave ajustável de 8 polegadas - corpo em aço forjado e temperado UN 8   

4 

Kit de 

Ferramentas 

para 

Manutenção 

de Notebook 

(jogo) 

Kit de ferramentas composto por caixa organizadora; Chave Torx 

T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15; Chave Philips: 1.2, 1.5, 

2.0; Chave de Fenda: 1.5, 2.0; Chave Hexagonal: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 

5, 5.5; Chave Estrela (5 Pontas): 0.8, 1.2; Chave Y: 2.0; Chave 

PH2; Chave 05Triangulo: 2.3; Chave U1: 2.6; 02 - chaves plásticas; 

01 - Ventosa; 01 - Pinça; Chave Pentalobe 30 mm 

CJ 2 

  

5 Pinça Reta Pinça metálica em aço inox - Ponta reta - 120 mm UN 10   

6 
Sugador de 

Solda 

Sugador de Solda antiestético - mínimo de 23,5 cm - com protetor 

de bico e 5 pontas reservas 
UN 10 

  

7 

Suporte para 

Ferro de 

Solda 

Suporte para ferro de solda com dissipador 

UN 3 

  

8 

Alicate de 

bico longo 6 

polegadas 

- Material: Aço carbono 

- Modelo: Universal 21A600 

- Dimensões: 152,4mm (6") 

UN 10 

  

9 
Kit de Chave 

de Precisão 

Referência: Cel-01 

30 Pontas nos tamanhos: 

Fenda: 1 • 1,5 • 2,5 • 3 • 4 • 2,6 mm; 

- Torx: T4 • T5 • T6 • T7 • T8 • T10 • T20 mm; 

- Philips: PH00 • PH0 • PH1 • PH2; 

- Allen/Hexagonal: H1,5 • H2 • H2,5 • H3 • H3,5 • H4; 

- Tri-Wing: 3,0mm; 

- Fenda triângulo/Triangular: 3,0mm; 

- Estrela/Five star: 2,0 mm; 

- Fenda de pino: 1,0 mm; 

Para celulares, aparelhos eletrônicos e reparos em geral; 

1 cabo ergonômico; 

1 extensor 30 bits: 

- Hex: 4,0 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 1,5 - 1,3 - 0,9 - 0,7; 

- Torx: T20, T15, T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4; 

- Fenda: 4,0 - 3,5 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 1,5 - 1,0; 

- Philips: PH1, PH0, PH00, PH000; 

- Pozi: PZ1 e PZ0. 

UN 2 

  

10 
Alicate de 

Corte 

Alicate de corte diagonal - 6 polegadas - com isolamento até 1000 v 

– emborrachado 
UN 10 
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11 

Alicate para 

Anéis 

Internos 

Alicate com bico reto para anéis internos de 40 - 100 mm 

UN 2 

  

12 
Alicate para 

Grimpar 

Alicate de grimpagem com catraca. Serve como grimpador, 

cortador e decapador de fios para plugs 4x4, 6x6 e 8x8. Modelo de 

Referência: Multitoc 208R 

UN 10 

  

13 
Ferro para 

Solda 

Ferro de Solda com suporte - 30 w - 127 v 
UN 10 

  

14 
Alicate de 

Bico reto 

Alicate de bico meia cana - 6 polegadas - com isolamento até 1000 

v - Cabo ergonômico 
UN 10 

  

15 

Pistola de 

cola quente 

40w para 

bastão 12mm 

Para aplicação de cola de bastão de 12 mm; bivolt; com suporte de 

apoio; temperatura de trabalho: 150 a 200°C; cabo e plug com 

certificação do INMETRO 
UN 1 

  

LOTE 02 – MATERIAL ELÉTRICO   

Item Descrição 
Especificação 

Un Qtd 

Valor 

unitário 

Valor 

Total 

1 

Conector para 

estrutura de 

rede RJ 45 - 

MACHO 

Conectores RJ-45 cat 5e - MACHO * Possuir corpo em 

termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0). 

* Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 

2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro. 

* Atender FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética). 

* Possuir contatos adequados para conectorização de condutores 

sólidos ou flexíveis. 

UN 1500 

  

2 

Estanho de 

Solda 

(carretel) 

Rolo de fio solda de estanho 60 (estanho) /40 (chumbo) - máximo 1 

mm - mínimo de 500g UN 3 

  

3 
Pasta para 

solda Estanho 

Pasta para solda estanho 450g 
UN 7 

  

4 

Abraçadeira 

de Plástico 

Nylon Cor 

Branca 

Abraçadeira de Plástico em nylon, cor branca 2,56 x 200 mm 

pacote com 100 unidades PT

E 
25 

  

5 

Bateria 

Alcalina 9 

volts 

Alcalina 9 v 6LR61 - Dimensões:(AxLxE): 47X25,6X17mm; 

UN 20 

  

6 
Bateria de 

Lítio 

Bateria CR2032 - tipo moeda para Placa Mãe - Lithium 3 v 
UN 900 

  

7 

Cabo Par 

trançado Cat 

5E- rolo com 

1000 metros 

Patch cord u/utp cat.5 E - cor azul 

Rol

o 
10 

  

8 Cabo VGA Cabo Monitor VGA MD9 Filtro 1.5m UN 200   

9 Fusível 

Fusível de 8 amperes 5 x 20 mm 

UN 100 
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LOTE 03 – MATERIAL ESCRITÓRIO   

Item Descrição Especificação 

Un Qtd 

Valor 

unitário 

Valor 

Total 

1 
Papel Contact 

Transparente 

Plástico adesivo rolo com 25 metros Rol

o 
2 

  

2 
Caixa de 

Papelão 

Caixa de Papelão altura 54 cm, comprimento 50 cm, largura 24 cm 
UN 500 

  

3 

Pincel Cor 

Azul para 

Quadro 

Branco 

Marcador para quadro branco, produto de alta performance, cor 

AZUL, 1ª qualidade - caixas com 12 unidades. 
CX 2 

  

4 

Pincel Cor 

Verde para 

Quadro 

Branco 

Marcador para quadro branco, produto de alta performance, cor 

VERDE, 1ª qualidade. Caixa com 12 unidades. 
CX 2 

  

5 

Pincel Cor 

Vermelha 

para Quadro 

Branco 

Marcador para quadro branco, produto de alta performance, cor 

VERMELHO, 1ª qualidade. Caixa com 12 unidades. 
CX 1 

  

6 

Fita Adesiva 

PVC 

Transparente 

Fita adesiva transparente polipropileno, 45mm x45 metros 

UN 10 

  

7 

Adesivo 

Instantâneo 

(cola) 

Velcro Dual Lock - 400 pinos/pol2 

UN 10 

  

8 Fita Crepe Fita Adesiva Crepe 50 mm x 50 metros UN 50   

9 Régua 30 cm 

30cm, em formato triangular com escalas injetadas altamente 

precisas, com colorido nas laterais para facilitar a localização das 

escalas. 

Escalas: 1:10; 1:20; 1:25; 1:30; 1:40; 1:50. 

UN 1 

  

10 
Plástico Bolha 

(Bobina) 

Plástico bolha medidas 1.50 x 45 metros Bo

bin

a 

5 

  

LOTE 04 – MATERIAL DE INFORMÁTICA   

Item Descrição Especificação 

Un Qtd 

Valor 

unitário 

Valor 

Total 

1 

Mídia DVD 

Virgem 4,7 

Gb 

DVD Virgem 4,7 Gb 

UN 50 

  

2 
Mouse USB 

cor preta 

Mouse USB cor preta fio 1,50 mts 
UN 500 

  

3 
Teclado USB 

fio cor preta 

Teclado USB fio cor preta de 1,50 mts 

UN 500 
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LOTE 05 – MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL –EPI   

Item Descrição Especificação 

Un Qtd 

Valor 

unitário 

Valor 

Total 

1 
Luva de Latex 

(CX com 100) 

Luvas de nylon recoberta de poliuretano tamanho grande 
UN 30 

  

2 Maleta Pastas para ferramentas (reforçadas) em couro preto UN 9   

LOTE 06 – MATERIAL ELETRÔNICO   

Item Descrição Especificação 

Un Qtd 

Valor 

unitário 

Valor 

Total 

1 

Acelerômetro 

e giroscópio 3 

eixos 6 dof 

mpu-6050 gy-

521 

Especificações: Tensão de Alimentação: 3 / 5V 

Dimensões: 20 x 16mm 

Modo de Comunicação: Protocolo de comunicação I2C Conversor 

AD de 16 bits próprio Saída de dados com 16bits 

Operação do Giroscópio: +/- 250 500 1000 2000 /s 

Operação de acelerômetro: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, +/- 16g 

UN 3 

  

2 

Arduino 

Ethernet 

Shield W5100 

Controlador ESP8266EX PLACA WEMOS D1 WIFI ESP8266 

- 11 Pinos digitais de I/O 

- 1 Entrada analógica 

- Nível de sinal pinos de I/O: 3.3V 

- Conector micro usb para alimentação e programação 

- Aceita alimentação externa entre 9 e 24V 

- Compatível com Arduino 

- Compatível com NodeMCU 

- Dimensões: 70 x 53,5 x 12,5 mm 

UN 1 

  

3 

Arduino 

Modulo 

Shield Rede 

Lan Rj45 

Modulo Shield Rede Lan Rj45 Ethernet Shield W5100 

- Tensão de operação 5V 

- Controlador EthernetW5100com bufferinterno16K 

- Velocidade de conexão: 10/100Mb; 

- Conexão com o Arduino na porta SPI; 

- Dimensões(CxLxA): 68x53x10mm; 

- Peso: 25g; 

UN 2 

  

4 
Chave 

Interruptor 

- Chave fim de curso com rolete 5A 250V 

- Tamanho: 20 mm x 10 mm x 6 mm 
UN 10 

  

5 

Compasso de 

metal com 

grafite 

Compasso de metal com regular de ponta e regular de abertura 

UN 10 

  

6 

Diodos 

1N4007(Data

sheet) 

- Corrente: 1ª; 

- Tensão Reversa: 1000V 

- Encapsulamento: DO41 

UN 20 

  

7 
Display 2 

linhas x 1602 

Fundo azul ou verde com Módulo Serial I2C 
UN 2 

  

8 Fotoresistor 

Sensor de Luminosidade LDR 5mm 

Diâmetro: 5mm 

Tamanho:20mmx10mmx6mm 

UN 10 

  

9 Led Azul 
Cor: Azul– Diâmetro: 5mm– Tensão de operação: 3.0V ~ 3,2V– 

Corrente de operação: 20mA 
UN 13 
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10 Led rgb 3mm 

- RGB 3 mm 

- Voltagem:2V - 3.2V 

- Máx. Tensão reversa:5V 

- Corrente Reversa:50mA 

- Máx. Corrente:20mA Lamp 

UN 10 

  

11 Led rgb 5mm 

– LED RGB 5mm 

– Tipo: Difuso 

– Luz emitida: Vermelho, verde ou azul 

– Vermelho: Comprimento de onda 630-640 nm 

– Luminosidade: 1000-1200 mcd 

– Tensão: 1.8 – 2.0V 

– Verde: Comprimento de onda: 515-512 nm – Luminosidade: 

3000-5000 mcd – Tensão :3.2 – 3.4V 

– Azul: Comprimento de onda: 465-475 nm – Luminosidade: 2000-

3000 mcd 

– - Tensão: 3.2 – 3.4V 

– Ângulo de visão: 25° 

– Diâmetro do led: 5mm 

UN 10 

  

12 Led Verde 

LED verde 

– Diâmetro: 5mm 

– Corrente de operação: 20mA 

– Tensão de operação: 3.0V – 3.2V 

UN 13 

  

13 Led Vermelho 
LED vermelho Difuso Diâmetro: 5mm– Tensão de operação: 1,9V 

~ 2,1V– Corrente de operação: 20mA 
UN 13 

  

14 

Módulo Gprs 

Gsm Sim800l 

Sim800 Com 

Antena 

Arduino 

Módulo Gprs Gsm Sim800l Sim800 Com Antena 

CI SIM800L 

– Frequencias: EGSM900, DCS1800, GSM850, PCS1900 

– Conector para antena externa U.FL 

– GPRS Data Downlink: 85.6 kbps (máximo) 

– GPRS Data Uplink: 85.6 kbps (máximo) 

– Suporte PAP (password authentication protocol) para conexões 

PPP 

– Protocolo TCP/IP embutido 

– Serial: 1200 bps à 115.200 bps 

– Slot MicroSIM 

– Acompanha antena mola 

– Temperatura de operação: -40 à 85°C 

– Dimensões: 21 x 15 x 3,2mm 

UN 2 

  

15 

Módulo Relé 

4 Canais 5V 

- Tensão máxima de carga: 240VAC 

- Modelo: SRD-05VDC-SL-C 

- Tensão máxima de carga: 240VAC 

- Tensão de operação: 5VDC 

- Tensão de saída: (30 VDC a 10A) ou (110 a 250VAC a 10A) 

- Furos de 3mm para fixação nas extremidades da placa 

- Dimensões: 8 x 6 x 2cm 

UN 4 

  



 

PRODABEL 

                          Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  S/A 
Av. Presidente Carlos Luz, 1275 – Caiçara – Telefone – 031 – 3277 8464 

CEP: 31230.000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 

61                                                     

 
 

16 

Módulo Relé 

de 1 Canal 

- Adaptador ESP8266 ESP-01 com Relé 

- Modelo: ESP-01S Relay V1.0; 

- Compatibilidade: Módulo Wifi ESP8266 ESP-01 ou ESP-01S; 

- Carga nominal: 10A 250VAC/ 10A 125VAC/ 10A 30VDC/ 10A 

28VDC; 

- Tensão de operação: 5VDC; 

- Saídas: Contato reversível NA (normal aberto), NF (normal 

fechado), C (comum); 

- Corrente por canal: até 10A; 

- Dimensões totais (CxLxA): 37x25x17cm; 

- Peso com embalagem: 15g. 

- Módulo Relé Tensão de operação: 5V 1 Canal 

- Modelo: SRD-05VDC-SL-C 

- Tensão máxima de carga: 240VAC 

- Tensão de operação: 5VDC 

- Tensão de saída: (30 VDC a 10A) ou (110 a 250VAC a 10A) 

- Furos de 3mm para fixação nas extremidades da placa 

- Dimensões: 8 x 6 x 2cm 

UN 1 

  

17 

Módulo 

Seguidor de 

Linha 

Sensor de Linha Infravermelho Com 5 Sondas + Detector de 

Distância e Impacto Mecânico 

Modelo: BFD-1000 ( projeto MIT ) 

Sensor de Linha Infravermelho BFD-1000 Com 5 Sondas 

- Sensor Infravermelho BFD 1000; 

- Sensor de Refletância; 

- 5 Sondas dispostas em saídas independentes; 

- 1 Sensor frontal de distância com ajuste de sensibilidade; 

- 1 Sensor de impacto (para uso com pára-choques mecânicos); 

- Perfurações para fixação; 

- Compatível com Arduino, PIC, ARM, AVR, etc; 

- Indicadores LED em cada sensor; 

- Saída digital. 

- Tensão de trabalho: 3 a 5.5V; 

- Distância de detecção: 0 a 4cm (sensor de linha); 

- Saída: Digital (Alto e Baixo); 

- Dimensões (CxLxE: 128x40x10mm; 

- Peso: 12,5g. 

UN 4 

  

18 

Módulo 

Sensor de 

Inclinação 

- O Módulo Sensor de Inclinação / Sensor Tilt 

- CI principal: LM393; 

- Tensão de operação: 3.3V~5V 

UN 5 

  

19 

Potenciômetr

o Ajustável 

Potenciômetro Linear 10K– Resistência: 10Kohms 

– Variação: Linear 

– Comprimento do eixo: 15 mm 

– Diâmetro do eixo: 6 mm 

– Profundidade da base: 8,5 mm 

– Diâmetro da base: 16 mm 

UN 18 
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20 

Sensor de 

Fluxo de 

Água de 1/2" 

- Modelo: YF-S201 

- Tensão de funcionamento: DC 4.5V ~ 18V 

- Tensão de trabalho: DC 4.5V 

- Corrente máxima de trabalho: 15mA (DC 5V) 

- Vazão de água: 1 ~ 30L/min 

- Capacidade de carga: = 10 mA (DC 5V) 

- Temperatura de operação: = 80°C 

- Temperatura do líquido: = 120°C 

- Pressão da água: = 1.75MPa 

- Extensão do fio:16cm 

- Diâmetro do sensor: 36mm 

- Diâmetro da entrada e da saída: 20mm 

- Dimensões totais (CxLxA): 63x35x36mm 

- Peso: 51g 

- Cor: Preto 

- Roscas externas: 1/2" 

UN 3 

  

21 

Sensor de 

Nível de 

Água 90° 

Tipo boia; 

- Sensor de Nível On-Off; 

- Comprimento do Cabo: 30 (cm) 

- Potência Máxima: 50 W. 

- Corrente de Comutação Máxima: 0,5 A. 

- Corrente Máxima: 1,0 A 

- Temperatura de Operação: -10 ~ + 85 

- Dimensões: 5,5 centímetros x 2,5 centímetros x 3cm 

UN 2 

  

22 

Sensor de 

Velocidade 

Encoder 

Sensor de Velocidade Arduino / Sensor de Contagem 

- Chave Óptica para Encoder 5mm 

– Tensão de operação: 3,3-5V 

Comparador LM393 

UN 3 

  

23 

Servos 9G Servo TOWERPRO MG 995 

com engrenagens em metal que aumentam a vida útil do motor 

– Tensão de operação: entre 4,8 V e 7,2 V 

– Tipo de Engrenagem: Metálica 

– Modulação: Analógica 

– Velocidade de operação: 0,17seg/60graus (4,8 V sem carga) 

– Velocidade de operação: 0,13seg/60graus (6,0 V sem carga) 

– Torque: 9,4 kg.cm (4,8 V) e 11,0 kg.cm (6,0 V) 

– Faixa de Rotação: 120° 

– Tamanho cabo: 300 mm 

– Dimensões: 40 mm x 19 mm x 43 mm 

– Peso: 69 g 

– Acopladores de borracha 

– Acopladores de metal 

UN 5 

  



 

PRODABEL 

                          Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  S/A 
Av. Presidente Carlos Luz, 1275 – Caiçara – Telefone – 031 – 3277 8464 

CEP: 31230.000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 

63                                                     

 
 

24 

Válvula 

Solenoide de 

Entrada de 

Água - 180° 

3/4" x 3/4" 

12v dc 

180° 3/4" x 3/4" 

12v dc 

Especificações. 

- Tensão de Operação:12V DC 

- Corpo: termoplástico 

- Filtro: aço inox 

- Partes metálicas: aço zincado 

- Membrana: borracha (padrão) 

- Terminais: latão 

- Entradas: 1 (3/4 polegadas) 

- Saídas: 1 (3/4 polegadas) 

Pressão de Operação. 

- De 0,2 à 8 kgf/cm2 

- À 0,2kgf/cm2, vazão mínima= 7 l/min 

- À 8 kgf/cm2; vazão máxima= 40 l/min 

- Temperatura Máxima do Líquido 60°C 

UN 3 

  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE 

Constituem parte integrante do presente contrato a proposta apresentada pela CONTRATADA, 

datada de __/__/___, bem como o edital da licitação __________ n°____, independentemente de 

transcrição. 

Parágrafo único. Em caso de divergência ou contradição entre as disposições dos documentos 

mencionados no caput e as deste contrato, prevalecerão as regras contidas no edital da licitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

Este contrato é regulado pelas suas cláusulas, pela Lei 13.303/2016 e pelos preceitos de direito 

privado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato é de 12 meses, contados da data de sua assinatura. 

Parágrafo único. Respeitados os limites do art. 71 da Lei 13.303/2016, o presente contrato 

poderá ser prorrogado, por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a 

CONTRATANTE e atendidos os preceitos do art. 249 e seguintes do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo máximo de entrega é de 05 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento pela 

CONTRATADA, do EMPENHO devidamente assinado pela CONTRATANTE. Os itens deverão 

ser entregues mediante Nota Fiscal/Fatura de Venda, de acordo com as especificações do Termo 

de Referência e legislação pertinente. 

Parágrafo único. Em caso de prorrogação do prazo de execução, o prazo acrescido refletirá, na 

mesma medida, no prazo de vigência do contrato, se for o caso. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento pela execução do objeto deste Contrato será efetuado pela CONTRATANTE após a 

entrega dos bens, em até 30 (trinta) dias corridos contados do adimplemento da obrigação. 

Considera-se adimplida a obrigação a entrega do objeto com seu aceite definitivo pelo Fiscal do 

Contrato. 
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Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a Nota Fiscal / 

Fatura até o 5.º (quinto) dia útil do mês subsequente à entrega, juntamente com as respectivas 

comprovações, e deverá ser obrigatoriamente acompanhada de comprovação da regularidade 

fiscal, por meio de consulta ao cadastro no SUCAF. 

Parágrafo Segundo. Não sendo observado o prazo previsto no parágrafo anterior e demais 

condições previstas nesta cláusula, o atraso no pagamento será imputado à CONTRATADA, não 

decorrendo quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 

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

bancário na conta corrente informada nos documentos fiscais apresentados. 

Parágrafo Quarto. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, 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. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão 

sujeitos, quando couber, à retenção na fonte dos seguintes tributos: 

I. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 

COFINS, e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da legislação vigente; 

II. Contribuição previdenciária, na forma da legislação vigente; 

III. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da legislação vigente; 

IV. Demais tributos incidentes sobre o objeto da contratação. 

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

documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica) o percentual e o valor 

do(s) tributo(s) a ser(em) retido(s). 

Parágrafo Sétimo. 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 Oitavo. Quando cabível a retenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN e os serviços tenham sido prestados fora da praça de Belo Horizonte/MG, a 

CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, e como condição 

para seu pagamento, a guia de recolhimento emitida pelo Município. 

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

eletrônico indicado pela CONTRATANTE e para o Fiscal do Contrato, acompanhadas do arquivo 

no formato .xml. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação estão programadas na seguinte dotação orçamentária da 

CONTRATANTE: [anotar o número da dotação]. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

Os preços ora contratados poderão ser reajustados ao final de cada período de 12 (doze) meses, 

contados a partir do início da vigência do presente instrumento, tendo como indexador o IPCA 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) ou outro índice que vier substituí-lo, acumulado nos últimos 12 (doze) meses. 

Parágrafo Primeiro. O reajuste somente será concedido mediante solicitação expressa da 

CONTRATADA acompanhada da respectiva memória de cálculo. 

Parágrafo Segundo. O marco inicial para os cálculos do reajuste será a data da apresentação da 

proposta ou do último reajuste. 
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CLÁUSULA NONA – 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 art. 70 da Lei nº 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 Caixa Econômica Federal, Agência 0093, conta corrente 3284-2. 

Paragrafo 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; 

c) Prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contados a partir do término da vigência contratual, 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; 

c) Prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para 

apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA ocorrido durante a vigência 

contratual, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados 

os prazos prescricionais pertinentes. 

Parágrafo Quarto. Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação, a 

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 

contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Quinto. O recolhimento da garantia deve ser prévio à assinatura do contrato e a 

garantia suplementar dos termos aditivos até cinco dias após sua assinatura. 

Parágrafo Sexto. O prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, quando solicitado pela CONTRATADA durante o respectivo transcurso, e desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Sétimo. Em caso de alteração do valor contratual, prorrogação do prazo de vigência, 

utilização total ou parcial da garantia pela CONTRATANTE, ou em situações outras que 

impliquem em perda ou insuficiência da garantia, a CONTRATADA deverá providenciar a 

complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pela 

CONTRATANTE, observadas as condições originais para aceitação da garantia estipuladas nesta 

Cláusula. 

Parágrafo Oitavo. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a 

execução e cumprimento integral do presente Contrato, nos termos do § 4º, do art. 70, da Lei nº 

13.303/16.  

Parágrafo Nono. A garantia na modalidade caução em dinheiro será atualizada monetariamente 

pelo índice da caderneta de poupança quando da sua restituição, e não contemplando 

remuneração pro rata die. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

CONTRATADA: 

I. Manter durante a vigência deste 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, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas;  

IV. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

decorrentes da execução ou de materiais empregados;  

V. Responder pela correção e qualidade dos bens nos termos da proposta apresentada, 

observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis;  

VI. Reparar todos os danos e prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, não 

restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou 

pelo acompanhamento da execução por parte do fiscal; 

VII. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto contratual, 

assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus 

trabalhistas e previdenciários, bem como os atinentes a seguro com acidentes de 

trabalho de seus empregados, zelando pela fiel observância da legislação incidente; 

VIII. Pagar todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que incidam ou venham a 

incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo a 

CONTRATANTE, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a comprovação 

de sua regularidade;  

IX. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto contratual pelo fiscal; 

X. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE 

para a adequada execução do contrato, apresentando as informações solicitadas e os 

documentos comprobatórios do adequado cumprimento das obrigações contratuais, 

tenham elas natureza principal ou acessória;  

XI. Promover a substituição, sempre que solicitado justificadamente pela 

CONTRATANTE, sem prejuízo do andamento dos serviços, de qualquer empregado 

e/ou subcontratado e/ou mandatário que venha a apresentar, dentro das dependências 

da CONTRATANTE, comportamento em desacordo com a legislação, normas ou o 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE;  

XII. Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, 

know-how ou trade-secrets, durante a execução do contrato, 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;  

XIII. Designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato para participar de 

eventuais reuniões e ser o interlocutor da CONTRATADA, zelando pelo fiel 

cumprimento das obrigações previstas neste instrumento. 
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XIV. Entregar os itens de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, bem 

como pelo seu descarregamento; 

XV.  Cumprir rigorosamente os prazos pactuados; 

XVI. Estar disponível a toda e qualquer fiscalização no cumprimento das obrigações 

previstas neste termo; 

XVII. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança, meio ambiente e saúde pública e 

do trabalho; 

XVIII. A CONTRATADA deve observar as obrigações estabelecidas no contrato e no 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE; 

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

respeitando os prazos de validade exigidos dos itens entregues; 

XX. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo transporte dos produtos, de seu 

estabelecimento até o local determinado para entrega, bem como pelo seu 

descarregamento. 

XXI. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela 

CONTRATANTE, relacionados com a execução do contrato. 

Parágrafo único. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto deste Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, 

inclusive perante o Registro de Imóveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

CONTRATANTE: 

I. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através do fiscal designado;  

II. Realizar o recebimento do objeto contratual, quando ele estiver conforme; 

III. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

neste Contrato;  

IV. Comunicar à CONTRATADA, por escrito:  

a) Quaisquer instruções, procedimentos, irregularidades, imprecisões ou 

desconformidades sobre assuntos relacionados ao Contrato; 

b) A abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas 

irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o exercício do 

contraditório e ampla defesa; 

c) A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato. 

V. Conferir os itens adquiridos e emitir parecer/aceite do(s) produto (s); 

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

irregularidades ocorridas no recebimento dos itens adquiridos; 

VII. Efetuar o pagamento na forma e prazo estipulados; 

VIII. Solicitar, acompanhar e fiscalizar a aquisição dos bens por meio da fiscalização da 

execução dos contratos; 

IX. Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o não 

cumprimento das determinações, aplicando as multas pré-determinadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MATRIZ DE RISCOS 

A CONTRATANTE e a CONTRATADA identificam os riscos decorrentes do presente Contrato 

e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, os alocam à parte com maior capacidade para 

geri-los na Matriz de Riscos anexa. 

Parágrafo único. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes 

alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Fica vedado à CONTRATADA, sem prévia e expressa concordância formal da 

CONTRATANTE, subcontratar partes das obrigações assumidas neste Contrato. 

Parágrafo Primeiro. A subcontratação sem autorização formal e prévia da CONTRATANTE ou 

em descumprimento ao previsto no art. 78, § 2° da Lei n.º 13.303/2016, caracteriza-se como 

inadimplemento contratual, ensejando à CONTRATADA as sanções previstas neste contrato. 

Parágrafo Segundo. O ato de autorização da subcontratação emitido pela CONTRATANTE 

conterá os seus limites e as parcelas do objeto contratual que serão subcontratadas, conforme 

definido no Termo de Referência. 

Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA é responsável por quaisquer atos e/ou omissões 

praticados pelas subcontratadas, bem como pela execução e fiscalização do objeto contratual por 

elas executado. 

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA deverá apresentar a documentação do subcontratado que 

comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à 

execução das parcelas do objeto contratual que serão subcontratadas.  

Parágrafo Quinto. Compete ao fiscal do contrato a verificação e envio à GFAA para juntada no 

processo administrativo interno dos documentos referidos no parágrafo anterior, bem como a 

verificação das condições impeditivas constantes do art. 78, § 2° da Lei n.º 13.303/2016. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

A designação do Gestor e fiscal do contrato será realizada através de portaria publicada no Diário 

Oficial do Município - DOM. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente 

contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para melhor adaptar suas previsões ao 

interesse da CONTRATANTE, nos termos e limites da Lei n.º 13.303/2016 e procedimentos 

previstos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE. 

Parágrafo único. As alterações contratuais serão formalizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Termo de Apostila, quando admitido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O recebimento do objeto contratual se dará dentro da vigência do contrato da seguinte forma: 

 

I. Poderão ser realizados testes pela CONTRATANTE ou equipe por ela indicada 

para averiguação do cumprimento da especificação de cada item, conforme 

especificação técnica descrita neste documento, no prazo de 5 (cinco) dias corridos 

contados da entrega, após o que será emitido o Termo de Aceite Definitivo respectivo 

e o ateste da Nota Fiscal. 

II. Encontrando irregularidade, os produtos deverão ser substituídos no prazo de 5 

(cinco) dias corridos. Aprovados, serão recebidos definitivamente, mediante ateste 

aposto na Nota Fiscal respectiva. 
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III. As eventuais impropriedades constatadas deverão ser registradas em documento 

próprio, no qual constarão as medidas a serem adotadas pela CONTRATADA e os 

respectivos prazos. 

IV. Uma vez verificado que o objeto contratual está em conformidade com as 

exigências do processo de contratação, do Termo de Referência, do contrato e da 

proposta apresentada pela CONTRATADA, ele será recebido definitivamente pelo 

fiscal do Contrato, com a lavratura do termo de recebimento definitivo. 

V. Os produtos deverão ser novos, sem uso, com embalagem de fábrica e devidamente 

acondicionados conforme especificação do fabricante. 

VI. Poderão ser realizados testes pela CONTRATANTE ou equipe por ela indicada 

para averiguação do cumprimento da especificação de cada item, conforme 

especificação técnica descrita neste documento, no prazo de 5 (cinco) dias corridos 

contados da entrega, após o que será emitido o Termo de Aceite Definitivo respectivo 

e o ateste da Nota Fiscal. 

Parágrafo primeiro. O objeto não será recebido se executado em desacordo com o processo de 

contratação, o Termo de Referência, o Contrato ou a proposta apresentada pela CONTRATADA, 

sujeitando-a, neste caso, às penalidades previstas neste Contrato. 

Parágrafo segundo. O recebimento do objeto constitui condição indispensável para o pagamento 

do preço ajustado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CESSÃO DO CONTRATO 

O presente contrato não poderá ser cedido ou utilizado sob qualquer hipótese como título de 

circulação comercial, caução, cessão de crédito e/ou documento exequível a ser apresentado 

contra a CONTRATANTE por terceiros. 

Parágrafo único. Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos 

e obrigações assumidos nesse contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CONDUTA E INTEGRIDADE 

As partes, na execução do objeto deste Contrato, se obrigam a respeitar, cumprir e fazer cumprir, 

o Código de Conduta e Integridade da CONTRATANTE, comprometendo-se com a ética, a 

integridade corporativa, e a sustentabilidade nos pilares econômico, social e ambiental, além de: 

I. R

ecusar práticas de concorrência desleal, trabalho infantil, abuso e exploração sexual 

de crianças e adolescentes, trabalho forçado ou em condições degradantes, assim 

como toda e qualquer forma de violência física, sexual, moral ou psicológica; 

II. T

ratar com respeito, cordialidade e em conformidade com os princípios daquele 

Código de Conduta e Integridade todos os envolvidos na execução do objeto desta 

contratação, oferecendo tratamento equânime a todos eles, evitando qualquer 

privilégio, discriminação e toda forma de corrupção e fraude;  

III. N

o que se refere à CONTRATADA, oferecer produtos e serviços de qualidade visando 

à plena satisfação dos seus clientes;  

IV. P

reservar e tratar com sigilo os dados cadastrais e informações pertinentes a clientes, 

fornecedores, prestadores de serviços e demais parceiros, obtidos em decorrência da 

execução do objeto desta contratação;  
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V. A

bster-se de indicações a clientes, ainda que por eles solicitadas, de prestadores de 

serviços ou fornecedores, mantendo uma comunicação de forma estritamente 

profissional; 

VI. R

ejeitar presentes, gratificações ou vantagens, ainda que sob a forma de tratamento 

preferencial de ou para clientes, fornecedores, prestadores de serviços e demais 

parceiros ligados aos negócios ou interesses da CONTRATANTE; 

VII. E

xcelência no atendimento aos clientes, assumindo responsabilidades e priorizando a 

qualidade, o prazo e a eficiência no tratamento das demandas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

A CONTRATANTE exige que a CONTRATADA observe o mais alto padrão de ética durante a 

execução deste contrato. Em consequência desta política, define, com os propósitos dessa 

disposição, os seguintes termos:  

“Prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer coisa 

de valor para influenciar a ação de um funcionário público no processo de licitação ou execução 

do Contrato;  

“Prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de 

licitação ou a execução de um Contrato em detrimento da CONTRATANTE;  

“Prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após a 

apresentação da proposta) com ou sem conhecimento da CONTRATANTE, destinado a 

estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar a 

CONTRATANTE dos benefícios da competição livre e aberta;  

“Prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente, 

pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no processo de licitação ou 

afetar a execução de um contrato. 

“Prática obstrutiva” significa: destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas 

materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de 

impedir uma investigação da CONTRATANTE ou outro Órgão de Controle sobre alegações de 

corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar 

qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que 

sejam relevantes para a investigação; ou agir intencionalmente com o objetivo de impedir o 

exercício do direito do CONTRATANTE ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar.  

Parágrafo Primeiro. A CONTRATANTE aplicará as sanções previstas na legislação vigente se 

julgar que a CONTRATADA, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, 

fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.  

Parágrafo Segundo. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas será denunciada à 

Corregedoria do Município para adoção das medidas cabíveis.   

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES 

São situações ensejadoras da aplicação de sanção(ões), o atraso injustificado na execução do 

contrato e/ou a sua inexecução total ou parcial. 

Parágrafo Primeiro. O atraso injustificado na execução do contrato sujeita a CONTRATADA à 

multa de mora, nos termos do art. 82 da Lei 13.303/2016, de 0,33% (trinta e três centésimos por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, 

calculada sobre o valor correspondente à parte inadimplente. 
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Parágrafo Segundo. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado 

como inexecução total do Contrato, ocasionando a rescisão contratual, salvo razões de interesse 

público explicitadas pelo Gestor desta contratação. 

Parágrafo Terceiro. A inexecução total ou parcial, aqui incluído o descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato ou obrigações inerentes, sujeita a CONTRATADA às seguintes sanções, nos 

termos do art. 83 da Lei 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

CONTRATANTE: 

I. A

dvertência; 

II. M

ulta de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato para o caso de inexecução 

parcial, como, por exemplo, a entrega do objeto contratual em desacordo com as 

especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou 

defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 

III. M

ulta de 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato para o caso de descumprimento 

das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como: 

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;  

b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;  

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela CONTRATANTE, os 

documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento da 

despesa; 

d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da 

CONTRATANTE; 

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela CONTRATANTE;  

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato; 

g) utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 

contrato; 

h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, 

aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de 

contratação de serviços de mão de obra; 

j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o 

interesse público, em especial quando solicitado pela CONTRATANTE; 

k) deixar de repor funcionários faltosos; 

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de 

serviços de mão de obra; 

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales-refeição, 

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer 

outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; 

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e 

previdenciária regularizada; 
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IV. M

ulta indenizatória de 10% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato para o 

caso de inexecução total, ocasionando a rescisão contratual;  

V. M

ulta indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 

rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à CONTRATANTE superiores 

aos contratados; 

VI. S

uspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

Parágrafo Quarto. As sanções de advertência e suspensão do direito de participação em licitação 

e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por até 02 (dois) anos, poderão ser 

aplicadas juntamente com as multas, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

Parágrafo Quinto. Sem embargo de outras situações, o atraso na entrega de produtos, serviços e 

etapas de obras autoriza a aplicação de advertência, independentemente da aplicação de multa.  

Parágrafo Sexto. No caso de prestações continuadas, a multa de 5% de que trata o inciso II do 

parágrafo terceiro desta Cláusula será calculada sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida. 

Parágrafo Sexto. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a 

partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. 

Parágrafo Sétimo. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação 

superveniente de outras multas previstas nesta Cláusula, cumulando-se os respectivos valores. 

Parágrafo Oitavo. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia da CONTRATADA. 

Parágrafo Nono. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente.  

Parágrafo Décimo. A suspensão temporária a que se refere o inciso IV do parágrafo terceiro 

desta cláusula será aplicada nas seguintes hipóteses exemplificativas:  

I. P

or período entre 6 (seis) meses e 01 (um) ano, caso o infrator: 

a) Seja reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, em 

razão de: 

1. Atraso na execução do objeto;  

2. Alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado; 

3. Regularização junto ao SUCAF ou não entrega, no prazo estipulado pela 

CONTRATANTE, dos documentos necessários para a liquidação e 

pagamento da despesa;  

b) Receba três penalidades de advertência, relativas a este Contrato, em 

periodicidade inferior a seis meses;  

c) Recuse-se injustificadamente a cumprir os prazos previstos neste Contrato ou 

nos casos de inexecução total ou parcial, sem embargo da possibilidade de 

aplicação das multas cabíveis; 
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d) Dê ensejo à rescisão ou cancelamento total ou parcial do contrato; 

e) Deixe de devolver os valores recebidos indevidamente após ser devidamente 

notificado; 

f) Ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo da 

aplicação das demais penalidades cabíveis; 

g) Deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese 

de enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 

termos da Lei Complementar Federal nº 123/06; 

h) Induza em erro a Administração; 

II. P

or período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator: 

a) Atrase injustificadamente a execução do Contrato, implicando em necessária 

rescisão contratual;  

b) Paralise injustificadamente o serviço, a obra ou o fornecimento de bens;  

c) Pratique atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de cadastramento 

junto ao SUCAF; 

III. P

or período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator: 

a) Entregue mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;  

b) Apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 

licitações, no momento da contratação ou durante a execução do contrato, 

incluindo aqueles necessários ao registro junto ao SUCAF; 

c) Ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios 

indevidos.  

Parágrafo Décimo Primeiro. A aplicação da penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitação produzirá os seguintes efeitos: 

I. Impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE durante o prazo da 

suspensão; 

II. Rescisão deste Contrato, sem prejuízo da rescisão de outros contratos também celebrados 

com a Administração Pública Municipal, caso a manutenção contratual ocasione-lhe 

um risco real ou para a segurança de seu patrimônio ou de seus servidores. 

Parágrafo Décimo Terceiro. O ordenador de despesas, por ato devidamente motivado e 

fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência administrativa, poderá deixar de 

aplicar as sanções previstas, bem como aplicar prazos diferenciados, conforme o ilícito 

administrativo praticado. 

Parágrafo Décimo Quarto. O procedimento para a aplicação de sanções é aquele previsto no 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE, o qual observa o devido 

processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo Décimo Quinto. A aplicação de sanção na CONTRATANTE observará, no que 

couber, o que dispõe o Decreto Municipal nº 15.113/2013, principalmente com relação ao 

SUCAF, enquanto o sistema for utilizado pela CONTRATANTE para cadastramento de 

fornecedores. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

O contrato poderá ser extinto: 

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou condição nele 

prevista. 

II. Pelo término do seu prazo de vigência. 

III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a 

CONTRATANTE. 

IV. Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito e fundamentado à 

outra parte com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a medida 

não acarrete prejuízos para a CONTRATANTE; 

V. Pela via judicial; e 

VI. Em razão de rescisão contratual pela ocorrência de qualquer dos motivos abaixo 

elencados: 

a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas 

contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

c) Subcontratação parcial do objeto contratual, a cessão ou transferência, total 

ou parcial, a quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia 

autorização da CONTRATANTE ou em descumprimento ao previsto no art. 

78, § 2° da Lei 13.303/2016. 

d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação da CONTRATADA com outrem, 

não admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

e) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do 

Contrato para acompanhar e fiscalizar a sua execução; 

f) Cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato. 

g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

h) Dissolução da sociedade ou o falecimento d(o)a CONTRATADO(A); 

i) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato; 

j) Razões de interesse da CONTRATANTE, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e exaradas no processo interno; 

k) Ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato; 

l) Não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado; 

m) Descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos; 

n) Perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da 

execução da avença; 

o) Nos casos em que a CONTRATADA for agente econômico envolvido em 

casos de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

assegurado o contraditório e ampla defesa. 
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Parágrafo Primeiro. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com 

as consequências cabíveis. 

Parágrafo Segundo. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos 

do processo, devendo ser assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 

Parágrafo Terceiro. Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a 

continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o IV desta cláusula será de 

90 (noventa) dias. 

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. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas nas 

Leis nº 13.303/2016 e n° 10.406/2002, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

CONTRATANTE e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município - DOM e correrá 

por conta e ônus da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO 

É competente o foro de Belo Horizonte/MG para a solução de eventuais litígios decorrentes deste 

contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Estando justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento de contrato, em 2 (duas) 

vias, para um só efeito. 

 

Belo Horizonte, ___de___________de 2019. 

 

  

 

 

 

 

[NOME] 

[Cargo] 

NOME DA CONTRATANTE 

[NOME] 

[Cargo] 

NOME DA CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

Nome __________________________________CPF n° _____________. 

 

Nome __________________________________CPF n° _____________. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019 

 

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do §2º, do 

art. 32, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, emitida pelo representante legal da licitante 

com poderes para tal; 

Declaração que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder 

Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública; 

Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos, segundo determina o inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93 (com 

redação dada pela Lei n.º 9.854/99). 

Declaração de que a empresa preenche os requisitos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, art. 3º, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147, de 07 

de agosto de 2014, emitida pelo representante legal da licitante, observando que a falsidade de 

quaisquer declarações caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo 

de outras sanções administrativas prevista na Lei 8.666/93.   (CASO A EMPRESA SE 

ENQUADRE NA HIPÓTESE). 

Declaração de que a empresa não tem como sócio(s) servidor (es) ocupante de cargo 

efetivo/comissionado ou Titulares de empresa pública de qualquer esfera governamental. 

DECLARAÇÃO 

A empresa ................., CNPJ n.º .........................., sediada no ..........................., declara, sob as 

penas da Lei, que: 

1. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

2. Não está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública. 

3. Não há, em suas instalações, realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por 

menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

4. Declara, para os devidos fins legais ser microempresa - empresa de pequeno porte nos termos 

da legislação vigente  e não está impedida de se beneficiar do tratamento jurídico 

diferenciado da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, por não 

se enquadrar em nenhuma das hipóteses do §4º, do artigo 3º da referida Lei (CASO A 

EMPRESA SE ENQUADRE NA HIPÓTESE) 

5. Declara que não tem como sócio(s) servidor(es) ocupante de cargo efetivo/comissionado ou 

Titulares de empresa pública de qualquer esfera governamental. 

Data e local. 

Assinatura do Diretor ou representante legal 
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ANEXO V - CONTINUAÇÃO 

DECLARAÇÕES 

  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019 

 

 

(Identificação da Licitação) 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominado (Licitante), 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), 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 do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019 

 

 

A empresa ............. com sede na .......... nº ..... Bairro ............. , cidade de ....................., inscrita 

no CNPJ nº .......................................por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a.) 

........................................, portador (a) Carteira de Identidade R.G. nº............................................. 

e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos 

habilitatórios solicitados no item 10 – Exigências para Habilitação - deste pregão.  

 

 

 

 

___________, __ de ________________ de _____ 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 

 

 

 

 

 


