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CONVITE Nº. 001/2021 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES – PODER 

LEGISLATIVO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com sede na Rua Cais 

Costa Pinto, 62, Bairro Geovani Breda, nesta Cidade, torna público, para 

conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e as alterações posteriores, fará realizar licitação, de 

acordo com o disposto no presente Edital. 

 

1 - TERMO DE REFERÊNCIA_______________________________________                           

 

1.1 – Modalidade: CONVITE 

1.2 – Processo Administrativo nº. 040/2021 

1.3 – Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

1.4 – Setor Interessado: Tecnologia da Informação 

 

2. LOCAL PARA RETIRADA OU LEITURA DO EDITAL._________________ 

 

2.1 - A retirada do Edital será de responsabilidade do interessado, ficando o 

mesmo a disposição no site oficial da Câmara Municipal de Alfredo Chaves 

www.camaraalfredochaves.es.gov.br  

 

3 - DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES.__________ 

 

3.1 - O recebimento da documentação e proposta dar-se-á na sala da 

Comissão Permanente de Licitação no endereço acima, até às 9h horas do dia 

14 de maio de 2021, quando será dado início à abertura dos envelopes. 

 

4 - DATA, LOCAL E HORA PARA A SESSÃO DE ABERTURA DOS 

ENVELOPES.____________________________________________________ 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

 

2 
 

 

4.1 - A reunião de abertura dos envelopes será na data e endereço acima 

citado, às 10h. 

 

4.2 – Não havendo expediente no dia marcado ou outro fato impeditivo que 

impeça a realização da sessão pública, a critério exclusivo da Administração, 

fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local ou outro 

a ser definido no ato de adiamento. 

 

5 - OBJETO.____________________________________________________ 

 

5.1 - O objeto da presente Licitação é aquisição de equipamentos de 

informática para a sede própria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, 

conforme especificações constantes do ANEXO III deste edital, de acordo com 

as ordens de compras expedidas pela administração. 

 

6 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO.________________ 

 

6.1 - Poderão participar desta Licitação somente os que desenvolvam as 

atividades objeto desta licitação, que atendam as exigências deste Edital e que 

não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, e que 

não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si. 

 

6.2 - Não serão admitidas a participação nesta Licitação de empresas ou 

pessoa física que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de 

participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração 

Pública do Município de Alfredo Chaves; que tenham sido declaradas inidôneas 

para licitar ou contratar com qualquer órgão público ou que se subsumem às 

disposições dos art. 9º da Lei nº. 8.666/93. 
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7 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO-EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. ________________________________________________________ 

 

7.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 

14/12/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, conforme Item 9.1.2 deste edital, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

 

7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 4 (quatro) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa.  

 

7.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.1.1, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.  

 

7.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por 

empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor 

oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 

7.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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7.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

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

 

7.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem 7.4.1, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.3, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito;  

 

7.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no 

subitem 7.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 

7.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame, em sessão pública, após verificação da documentação de 

habilitação.  

 

7.4.5. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos 

benefícios de que trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, 

juntamente com os documentos de habilitação, o balanço patrimonial e 

demonstrativos contábeis correspondente ao último exercício social da 

empresa (ou balanço de abertura para os licitantes com menos de um ano de 

exercício) e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do 

§ 4º do art. 3º da LC 123/2006.  

 

8 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

À HABILITAÇÃO._________________________________________________ 
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8.1 - Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste Edital sua 

documentação e proposta, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e 

rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da 

proponente (com CNPJ ou CPF) os seguintes dizeres: 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
CARTA CONVITE Nº. 001/2021 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
CARTA CONVITE Nº. 001/2021  
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇO  
 

8.2 – Todas as folhas da documentação de habilitação deverão ser 

entregues na ordem seqüencial que estão listados no item 9. 

 

8.3 – Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório 

competente ou por qualquer membro da CPL, mediante apresentação do 

original, desde que solicitado até 24 horas antes da realização da sessão 

pública, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data 

fixada para sua apresentação; 

 

8.4 – As empresas que se fizerem representar no ato de abertura dos 

Envelopes nº. 001 – HABILITAÇÃO e nº. 002 - PROPOSTA COMERCIAL 

deverão fazê-lo através de um Diretor ou sócio-gerente munido de cópia de 

Contrato Social e documentação de identidade, ou ainda, através de um 

representante munido de procuração com poderes específicos para a presente 

licitação, acompanhada de documentação de identidade do outorgado e de 

cópia da investidura do outorgante, no qual declare expressamente ter poderes 
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para a devida outorga, bem como a apresentação de Carta Credencial 

conforme modelo do ANEXO I. Não será admitida a participação de um mesmo 

representante para mais de uma empresa licitante. 

 

8.5 – O não cumprimento do item acima não acarretará em inabilitação do 

licitante, podendo, se atendidas as exigências deste Edital, competir em 

igualdade de condições, porém o representante será mera portadora das 

referidas propostas não tendo direito a voz, a voto e a responder pelo mesmo. 

 

9 . DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL.__________________ 

 

9.1 - O Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) deverá ser 

apresentado pelos licitantes com os documentos a seguir relacionados: 

 

9.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

b) Cópia autenticada do Registro comercial no caso de empresa individual; 

 

c) Cópia autenticada da cédula de Identidade dos sócios; 

 

d) Declaração de empregado menor, conforme modelo descrito no ANEXO 

II; 

 

9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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b) Alvará de funcionamento e localização emitido pelo órgão fiscal da 

sede do licitante em vigor; 

 

c) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica 

Federal, ou documento equivalente que comprove a regularidade, 

com validade na data da realização da Licitação; 

 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da empresa 

com validade na data da realização da licitação; 

 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa 

com validade na data da realização da licitação; 

 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional, mediante apresentação de Certidão de 

Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal, ou documento equivalente que 

comprove a regularidade, com validade na data da realização da 

licitação - Certidão conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e 

Dívida Ativa da União. 

 

9.1.3 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser 

específicos da matriz ou filial da empresa licitante. Não serão aceitos 

documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial. 

 

9.2 – O Envelope nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentado 

pelos licitantes, com a formulação em papel timbrado da empresa licitante, em 

01 (uma) via, datada, rubricada e assinada por quem de direito, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, em idioma português, contendo as seguintes 
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informações: 

 

a) Número do Convite e número do Processo; 

 

b) Validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

contados da data de abertura da mesma, observando o disposto no § 3º 

do art. 64 da Lei nº. 8.666/1993; 

 

c)   Declaração de que estarão incluídos todos os encargos, tributos, 

transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e 

previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos 

demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para o Órgão 

contratante; 

 

d) Valor dos serviços ofertados por item, já incluídas todas as despesas, 

inclusive tributos, mão-de-obra e transporte, incidentes direta ou 

indiretamente no fornecimento do objeto deste Edital, na forma descrita 

no seu ANEXO III; 

 

9.3 - Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os 

descritos por extenso; 

 

9.4 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto ao seu mérito a proposta 

apresentada, tanto no que se refere ao preço, condições de pagamento, prazo ou 

quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais; 

 

10 - DO JULGAMENTO____________________________________________ 

 

10.1 - O julgamento da Habilitação levará em consideração o atendimento das 

exigências contidas no item 9.1. 
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10.2 - A presente Licitação é do tipo Menor Preço Global, sendo que para 

obtenção da proposta mais vantajosa para o Município, o julgamento far-se-á 

em conformidade com o art. 45, §1º, inciso I da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 

 

10.3 - No caso de empate por igualdade de propostas entre duas ou mais 

licitantes far-se-á o desempate por sorteio, em ato público, para o qual os 

licitantes serão convocados. 

 

10.4 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas 

propostas dos demais licitantes. 

 

10.5 – Será considerada vencedora a licitante que apresentar nos termos do 

presente Edital, os menores valores por cada item licitado. 

 

10.6 - Serão desclassificadas propostas que: 

 

a) Não atendam às exigências deste Edital ou imponham condições; 

 

b) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

 

c) Apresentem valores simbólicos, irrisório ou de valor zero, incompatíveis 

com os praticados no mercado; 

 

d) Imponham obrigação ao Contratante; 

 

e) Não aceitem a correção de possíveis erros aritméticos. 

 

10.7 – É facultada à comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, 

em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
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documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

 

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO__________________________ 

 

11.1 - O julgamento da habilitação, da proposta e o resultado apurado pela 

CPL serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua 

homologação e a adjudicação do objeto da licitação. 

 

12 - DOS RECURSOS_____________________________________________ 

 

12.1 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem os recursos 

previstos na Lei 8.666/93 com as alterações, sendo a autoridade superior para 

o recurso o Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves;  

 

12.2 - Os recursos deverão observar os seguintes critérios: 

 

a) Serem dirigidos à CPL - Comissão Permanente de Licitação, datilografados, 

devidamente fundamentados e, se for o caso, acompanhados de 

documentação pertinente; 

 

b) Serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com 

poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento 

procuratório; 

 

c) Os recursos deverão ser apresentados no protocolo no prazo legal. 

 

13 – DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO______________________________ 

 

13.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

e será anulada por ilegalidade, através de parecer escrito e devidamente 

fundamentado, sem que caiba ao licitante o direito à indenização. 
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14 - DO CONTRATO E DA NOTA DE EMPENHO_______________________ 

 

14.1 - A efetivação da compra dar-se-á através de ordem de compra, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias a contar da convocação. 

 

14.2 – Se o objeto não for entregue no prazo de 15 (quinze) dias a Câmara 

Municipal de Alfredo Chaves poderá convocar outra empresa na ordem de 

classificação e nas mesmas condições de preço e prazo apresentadas pela 

primeira classificada ou revogar a licitação, independentemente das sanções a 

serem aplicadas.  

 

15 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA_____________________________ 

 

15.1 - O objeto deste Edital deverá ser entregue na Câmara Municipal de 

Alfredo Chaves; 

 

15.2 – O objeto do presente Edital deverá ser entregue até 15 (quinze) dias da 

retirada da Ordem de Compra. 

 

16 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO PAGAMENTO___________ 

 

16.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto deste Edital correrão à 

conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

Câmara Municipal de Alfredo Chaves 44905200000 

 

16.2 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) até 15 (quinze) dias após a 

entrega do objeto mediante a apresentação à Câmara Municipal de Alfredo 

Chaves, de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras. 
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16.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) 

mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando 

estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 

 

16.4 – A Câmara Municipal de Alfredo Chaves poderá deduzir do pagamento 

importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em 

decorrência de inadimplemento contratual. 

 

16.5 - O pagamento da fatura somente será feito em carteira ou cobrança 

simples, sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto 

de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros. 

 

17 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES._______________________________ 

 

17.1 - A(s) empresa(s) adjudicatária(s) deverá (ão) observar rigorosamente as 

condições estabelecidas para fornecimento dos serviços, sujeitando-se às 

penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a 

saber: 

 

17.2 - Multa pelo atraso no prazo de execução e pela desistência após a 

adjudicação do objeto, pela não retirada da nota de empenho, calculada pela 

fórmula: 

 

M = 0,005 x C x 

D 

M = valor da multa 

 onde: C = valor da obrigação 

 D = número de dias em 

atraso 

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.___________________________________ 
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18.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas 

as condições estabelecidas no presente Edital, e seus anexos. 

 

18.2 – A Câmara Municipal de Alfredo Chaves, reserva-se ao direito de efetuar 

diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos 

documentos e das informações apresentadas nas propostas. 

 

18.3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados. 

 

18.4 - A CPL solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 

complementares, se julgar necessário, bem como, prestará informações, 

quando solicitadas. 

 

18.5 - As dúvidas e omissões do presente instrumento convocatório serão 

decididas pela CPL fundamentada na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

18.6 - Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de 

Licitação, assessorando-a, quando necessário, profissionais de reconhecida 

competência técnicos, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos 

licitantes. 

 

18.7 - Este edital de CONVITE será regido pelas normas e princípios 

publicistas, principalmente a Lei nº. 8.666/93 com suas alterações. 

 

18.8 - Quaisquer dúvidas a respeito do certame deverá ser encaminhado email 

para CPL, no seguinte endereço: cpl@camaraalfredochaves.es.gov.br 

 

18.9 - Fazem parte do presente Edital: 

 ANEXO I - Modelo de Carta Credencial; 
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 ANEXO II - Modelo de Declaração de Menor; 

 ANEXO III - Especificação do objeto; 

 ANEXO IV - Contrato 

 

Alfredo Chaves (ES), 23 de abril de 2021. 

 

 

Brígida Botechia Bortolote  

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

 

Local,            de                     de 2021. 

 

Ao 

Presidente da CPL da Câmara Municipal de Alfredo Chaves/ES  

Assunto: Credencial de representação para o Edital na Modalidade CONVITE 

nº. xxx/xxxx. 

 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is)  legal(is)  pela  

Empresa __________________________________________________ vem 

pela presente, informar a V.Sªs, que o(s) Sr.(s) 

_____________________________________________, Carteira(s) de 

identidade nº(s) _________________ é pessoa designada para acompanhar o 

CONVITE em epígrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos, 

requerer, assinar, enfim, praticar os atos que forem precisos para o fiel 

cumprimento do presente credenciamento. 

 

 

Assinatura Identificável 
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Rua Cais Costa Pinto, nº. 62, Bairro Geovani Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, CEP 29.240-000 

Telefone: (27)3269-1653 

ANEXO II 

MODELO: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADO MENOR 

 

 

 

...............................................................................................................................

.................., inscrita no CNPJ nº .................................................., por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a) 

...............................................................................................................................

...............................,   

portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................................................. 

e      CPF   nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

( ). 

 

 

.................................., .......... de ................................ de ..................... 

 

 

..................................................................... 

Representante legal 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO III 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO* 

 
 

ITEM  QTDA./
UND 

DESCRIÇÃO                             VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

 
 

01 

 
 

06 Un 

 
 

MICROCOMPUTADORES COMPLETOS COM SISTEMA 
OPERACIONAL WIN 10 PRO ORIGINAL 64 BITS 

 
Processador: Processador Intel® Core™ i7 
 
Memória: DDR3 SDRAM Dual Channel de, no mínimo, 16 GB 
 
Armazenamento: HD SSD 480 GB 
 
Placa-Mãe: Deverá possuir, no mínimo, 01 slot PCIe x1 ou x4; 
Deverá possuir, no mínimo, 01 slot PCI-Express x16, Gen 3; 
Deverá possuir, no mínimo, 01 slot M.2. Possuir no mínimo 04 
(quatro) slots de memória com suporte a Dual Channel Deverá 
possuir, no mínimo, 02 portas USB 3.0 frontais e 06 portas USB 
traseiras, sendo pelo menos 02 USB 3.0 e integradas à placa 
mãe; Deverá possuir controlador serial SATA 3.0 para 
gerenciamento do disco rígido; Deverá possuir controladora 
SATA para gerenciar a unidade leitora de mídia óptica 
especificada. Deverá possuir 03 (três) conectores de vídeo 
sendo, ao menos 02 (dois) destes nativos no padrão DisplayPort 
Possuir instruções que implementem extensões de virtualização. 
Adaptador de rede integrado, compatível com os padrões 
Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ehternet, com autosense, full-
duplex, configurável totalmente por software, função wake-on-lan 
e suporte aos padrões PXE 2.0 e suporte ao protocolo SNMP. 
Deverá ser de arquitetura ATX ou BTX; Deverá possuir suporte a 
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com 
controle automático de rotação do ventilador da CPU; 
Monitoração das velocidades dos coolers do processador e do 
sistema, das temperaturas do processador e da tensão utilizada 
pela fonte do computador através da ACPI; Atualização remota 
de BIOS; Deverá possuir controladora de som estéreo 16 bits, 
com conectores para line-in, mic-in e line-out, sendo que o mic-in 
e line out deverão vir na parte frontal do gabinete podendo ser 
combo; Deverá possuir chip de segurança TPM (Trusted Platform 
Module), versão 1.2, integrado à placa principal, ou superior, 
soldado à placa principal pelo fabricante do equipamento (não 
sendo aceitos qualquer tipo de adaptador acoplado ao 
equipamento ou procedimentos de inserção após a manufatura 
da placa-mãe (soldas, adaptações, etc.)) acompanhado de 
software para sua implementação e gerenciamento. Deverá ser 
do mesmo fabricante do microcomputador, ou homologada sob 
sua especificação para uso da fabricante do microcomputador. 
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Unidade óptica: Deverá possuir 01 unidade leitora e gravadora 
de DVD±RW compatível com os padrões DVD+R, DVD+RW, 
DVD+R Double Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-RW, DVDRAM, 
CD-R, CD-RW, DVD-R/-RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R Double 
Layer, DVD R Dual Layer, CD-ROM/CD-R, CD-RW, DVD-RAM, o 
mesmo deverá possuir conexão SATA. 
 

Gabinete e fonte: O gabinete deve ser do tipo desktop sff (small 
form fator), podendo ser utilizado na posição vertical ou 
horizontal, caso seja necessário a base (pé(s) adaptador(es)) 
para a torre, o mesmo deverá ser fornecido; 

O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do 
equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original 
Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado 
pelo fabricante; O gabinete como um todo, deverá possuir cor 
preta, prata ou combinação das mesmas; Deverá possuir botão 
de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de 
disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do 
gabinete; Deverá possuir sistema de alerta primário, speaker 
(beep) interno, com capacidade de reproduzir os sons de alerta e 
alarmes gerados por problemas de inicialização, poderá o 
speaker (beep) estar integrado a placa mãe; Possuir alto-falante 
integrado e interno ao gabinete com capacidade de reproduzir os 
sons do sistema e áudios mp3, wma e outros provenientes de 
arquivos, mídias e internet. O alto-falante deverá se desligar 
automaticamente, sem qualquer tipo de interferência do usuário, 
quando da conexão de um fone de ouvido ou caixas de som 
externas; Deverá possuir todos os cabos de energia elétrica; 
Deverá possuir fonte de alimentação ATX ou BTX 100~240V – 
50/60 Hz bivolt automático, com tecnologia PFC (Power Factor 
Correction) ativo, padrão 80% plus, comprovado pela presença 
do nome do fabricante e modelo da fonte ofertada relacionada no 
sitio da entidade certificadora (www.80plus.org), na categoria 80 
PLUS “Gold” ou superior. Possuir velocidade variável do 
ventilador, proteção anti-surto “built in”, potência nominal 
correspondente à configuração máxima aqui descrita, incluindo-
se as possibilidades de expansões requeridas. Comprovar por 
meio de declaração estar em conformidade com Energy Star 5.0 
ou superior; O cabo de força deverá ser de 03 metros (será aceito 
cabo extensor) e estar em conformidade com a norma NBR 
14136:2002, Lei 11.337 e resolução CONMETRO nº 02 e 
alterações posteriores; Baixo nível de ruído, conforme a NBR 
10152 ou ISO 7779:1999 ou equivalente; Solução de 
refrigeração, monitorada pela BIOS ou por ACPI, dimensionado 
para a perfeita refrigeração dos componentes internos, operando 
em sua capacidade máxima, pelo período mínimo de dez horas 
diárias consecutivas em ambiente não refrigerado; Gabinete com 
volume máximo de 13L. 

 
 

02 

 
 

02 Un 

 
 

MICROCOMPUTADORES COMPLETOS COM SISTEMA 
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OPERACIONAL WIN 10 PRO ORIGINAL 32 BITS 
 
Processador: Processador Intel® Core™ i3 
 
Memória: DDR3 SDRAM Dual Channel de, no mínimo, 08 GB 
 
Armazenamento: HD SSD 256 GB 
 
Placa-Mãe: Deverá possuir, no mínimo, 01 slot PCIe x1 ou x4; 
Deverá possuir, no mínimo, 01 slot PCI-Express x16, Gen 3; 
Deverá possuir, no mínimo, 01 slot M.2. Possuir no mínimo 04 
(quatro) slots de memória com suporte a Dual Channel Deverá 
possuir, no mínimo, 02 portas USB 3.0 frontais e 06 portas USB 
traseiras, sendo pelo menos 02 USB 3.0 e integradas à placa 
mãe; Deverá possuir controlador serial SATA 3.0 para 
gerenciamento do disco rígido; Deverá possuir controladora 
SATA para gerenciar a unidade leitora de mídia óptica 
especificada. Deverá possuir 03 (três) conectores de vídeo 
sendo, ao menos 02 (dois) destes nativos no padrão DisplayPort 
Possuir instruções que implementem extensões de virtualização. 
Adaptador de rede integrado, compatível com os padrões 
Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ehternet, com autosense, full-
duplex, configurável totalmente por software, função wake-on-lan 
e suporte aos padrões PXE 2.0 e suporte ao protocolo SNMP. 
Deverá ser de arquitetura ATX ou BTX; Deverá possuir suporte a 
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com 
controle automático de rotação do ventilador da CPU; 
Monitoração das velocidades dos coolers do processador e do 
sistema, das temperaturas do processador e da tensão utilizada 
pela fonte do computador através da ACPI; Atualização remota 
de BIOS; Deverá possuir controladora de som estéreo 16 bits, 
com conectores para line-in, mic-in e line-out, sendo que o mic-in 
e line out deverão vir na parte frontal do gabinete podendo ser 
combo; Deverá possuir chip de segurança TPM (Trusted Platform 
Module), versão 1.2, integrado à placa principal, ou superior, 
soldado à placa principal pelo fabricante do equipamento (não 
sendo aceitos qualquer tipo de adaptador acoplado ao 
equipamento ou procedimentos de inserção após a manufatura 
da placa-mãe (soldas, adaptações, etc.)) acompanhado de 
software para sua implementação e gerenciamento. Deverá ser 
do mesmo fabricante do microcomputador, ou homologada sob 
sua especificação para uso da fabricante do microcomputador. 
 
Unidade óptica: Deverá possuir 01 unidade leitora e gravadora 
de DVD±RW compatível com os padrões DVD+R, DVD+RW, 
DVD+R Double Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-RW, DVDRAM, 
CD-R, CD-RW, DVD-R/-RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R Double 
Layer, DVD R Dual Layer, CD-ROM/CD-R, CD-RW, DVD-RAM, o 
mesmo deverá possuir conexão SATA. 
 

Gabinete e fonte: O gabinete deve ser do tipo desktop sff (small 
form fator), podendo ser utilizado na posição vertical ou 
horizontal, caso seja necessário a base (pé(s) adaptador(es)) 
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para a torre, o mesmo deverá ser fornecido; 

O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do 
equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original 
Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado 
pelo fabricante; O gabinete como um todo, deverá possuir cor 
preta, prata ou combinação das mesmas; Deverá possuir botão 
de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de 
disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do 
gabinete; Deverá possuir sistema de alerta primário, speaker 
(beep) interno, com capacidade de reproduzir os sons de alerta e 
alarmes gerados por problemas de inicialização, poderá o 
speaker (beep) estar integrado a placa mãe; Possuir alto-falante 
integrado e interno ao gabinete com capacidade de reproduzir os 
sons do sistema e áudios mp3, wma e outros provenientes de 
arquivos, mídias e internet. O alto-falante deverá se desligar 
automaticamente, sem qualquer tipo de interferência do usuário, 
quando da conexão de um fone de ouvido ou caixas de som 
externas; Deverá possuir todos os cabos de energia elétrica; 
Deverá possuir fonte de alimentação ATX ou BTX 100~240V – 
50/60 Hz bivolt automático, com tecnologia PFC (Power Factor 
Correction) ativo, padrão 80% plus, comprovado pela presença 
do nome do fabricante e modelo da fonte ofertada relacionada no 
sitio da entidade certificadora (www.80plus.org), na categoria 80 
PLUS “Gold” ou superior. Possuir velocidade variável do 
ventilador, proteção anti-surto “built in”, potência nominal 
correspondente à configuração máxima aqui descrita, incluindo-
se as possibilidades de expansões requeridas. Comprovar por 
meio de declaração estar em conformidade com Energy Star 5.0 
ou superior; O cabo de força deverá ser de 03 metros (será aceito 
cabo extensor) e estar em conformidade com a norma NBR 
14136:2002, Lei 11.337 e resolução CONMETRO nº 02 e 
alterações posteriores; Baixo nível de ruído, conforme a NBR 
10152 ou ISO 7779:1999 ou equivalente; Solução de 
refrigeração, monitorada pela BIOS ou por ACPI, dimensionado 
para a perfeita refrigeração dos componentes internos, operando 
em sua capacidade máxima, pelo período mínimo de dez horas 
diárias consecutivas em ambiente não refrigerado; Gabinete com 
volume máximo de 13L. 
 

 
03 

 
08 Un 

 
NOBREAKS 

 
700VA senoidal 05 Tomadas de saída padrão NBR14136 

  

 
04 

 
01 Un 

 
NOTEBOOK 

 
Sistema operacional win 10 pro original 64 BITS 
 
Processador: Processador Intel® Core™ i5-10210U (6M de 
cache, até 4,10 GHz) 
 
Memória: 8 GB DDR4 2133 MHz (4 GB soldado + 4 GB slot) 
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Armazenamento: Disco Rígido HD 1 TB 5400 RPM SATA 
 
Placa-Mãe: Mesmo fabricante 
 
Tela: 15.6" Widescreen 1366 x 768   
 
Leitor de Cartão SD: SDHC / MMC / SDXC 
 
Conectividade: Bluetooth / Wi-fi 
 
Placa Wireless 802.11: ac1x1 
 
Placa Rede Lan: 100 / 1000M 
 
Saída HDMI: 1 
 
Entrada Lan (RJ45): 1 
 
Saída P2 para fone de ouvido: 1 
 
Saída P2 para microfone: 1 
 
Entrada USB 3.0: 3 
 
Teclado: Padrão ABNT2 
 
Padrão de bateria: 2 Células 30Wh 
 
Voltagem: Bivolt 
 
Unidade óptica: Deverá possuir 01 unidade leitora e gravadora 
de DVD±RW compatível com os padrões DVD+R, DVD+RW, 
DVD+R Double Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-RW, DVDRAM, 
CD-R, CD-RW, DVD-R/-RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R Double 
Layer, DVD R Dual Layer, CD-ROM/CD-R, CD-RW, DVD-RAM, o 
mesmo deverá possuir conexão SATA. 
 
Compatibilidade e Sistema Operacional: Para o modelo do 
notebook ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com 
o sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits. Deverá possuir 
CD’s ou DVD’s com drivers de dispositivo das placas e 
componentes do equipamento para Windows 7 e/ou 8 e 10 
Professional 64 bits, com a respectiva documentação ou ter os 
drivers disponíveis para download na internet. Deverá vir 
previamente instalado e licenciado com o sistema operacional 
Microsoft Windows 10 Professional 64 bits em sua versão mais 
atual (a depender do item), em português (Brasil) e configurado 
de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem 
o sistema. Deverão ser fornecidas as mídias necessárias para 
instalação/restauração do sistema operacional em português 
(Brasil) devidamente licenciado. Soluções de restauração em 
partição dentro do HD, não serão aceitos como forma de 
substituir as mídias supracitadas. 
 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

Rua Cais Costa Pinto, nº. 62, Bairro Geovani Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, CEP 29.240-000 

Telefone: (27)3269-1653 

 
05 

 
08 Un 

 
MONITORES 

 
Tela de 23” HDMI LED IPS FHD Fonte de Alimentação Interna 
Conexões: D-Sub, DVI-D, DP, Audio In, USB Stream. 
 

  

 
06 

 
01 Un 

 
HD EXTERNO 

 
HD Externo portátil com capacidade de 01 TB, velocidade de 
transferência de dados 5GB/s, cabo USB, formatado para 
windows. 
 

  

 
07 

 
01 Un 

 
NOBREAK 

 
1500 VA senoidal 5 tomadas bivolt. 
 

  

 
08 

 
08 Un 

 
TECLADO 

 
Deverá seguir padrão ABNT-2, com 104 teclas, conector USB 
sem uso de adaptadores e ajuste de inclinação; A impressão 
sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; Da mesma 
marca do equipamento e da mesma cor predominante do 
gabinete (CPU); cor preta. 

  

 
09 

 
08 Un 

 
MOUSE 

 
Deverá possuir 02 botões e botão de rolagem, simétrico 
(ambidestro); Deverá ter conexão USB, sem uso de adaptadores. 
A conexão deverá ser com fio; Deverá ter tecnologia óptica 
mínima de 1000dpi; Deverá ser da mesma marca e cor do 
equipamento e acompanhar mouse pad com superfície adequada 
para operação de mouse óptico; cor preta. 

  

 
10 

 
08 Un 

 
CAIXA DE SOM 

 
Caixa de som 2.0, qualidade de som para computador, 
desenvolvido com conexão auxiliar P2 de 3,5mm e alimentação 
USB 2.0, controle de volume para ser ajustado na própria caixa. 
cor preta 

  

 

VALOR TOTAL: 

 

82.245,00 

 
 

 
* Os valores são referenciais auferidos pela Administração por meio de média de 
orçamentos enviados. Não será aceita proposta com valor superior ao desta planilha. 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 000/0000  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000/0000 

 

Pelo presente instrumento que entre si celebram CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES,  órgão do Poder Legislat ivo do 

Município de Alfredo Chaves, inscrita no CNPJ sob o nº. 

01.776.672/0001-56, com sede na Rua Cais Costa Pinto, n.º 62, 

Bairro Geovani Breda, Município de Alfredo Chaves, Estado do 

Espírito Santo, CEP: 29.240-000, neste ato representada por seu 

Presidente, CHARLES GAIGHER , brasi leiro, casado, inscrito no 

CNPF sob o n.º 881.062.417-34, residente na Rua Lauro Ferreira 

Pinto, n.º 691, Centro, Município de Alfredo Chaves, Estado do 

Espírito Santo, que este subscreve, daqui para frente denominada 

simplesmente CONTRATANTE , e de outro lado a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com 

sede na XXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXXXXXXXXX, 

Município XXXXXXXXXXXXX, Estado XXXXXXXXXXXXXXXX, neste 

ato representada pelo sócio XXXXXXXXXXXXX , (qualif icação 

pessoal), portador do RG XXXXXXXXXX, inscrito no CNPF sob o 

n.º XXXXXXXXXXX, residente e domicil iado na XXXXXXXXXXX, nº. 

XX, Bairro XXXXXXXX, Município de XXXXXXXXXXX, Estado 

XXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXXXX, doravante denominado 

CONTRATADO,  resolvem celebrar o presente instrumento, regido 

pela Lei 8.666/93, referente ao Processo Administrativo nº. 

040/2021. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO._______________________ 

1.1. Tem o presente, por f inalidade, a contratação da empresa 

especializada acima qualif icada para fornecimento de 

equipamentos de informática para atender às demandas da 

Câmara Municipal de Alfredo Chaves, ES, conforme condições 

estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato.  

1.2. Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos 

casos omissos, a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações e se vincula ao edital e anexos da Carta Convite nº 

XXXXX, constante do processo administrat ivo nº.XXXXXXX, bem 

como à proposta da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DETALHAMENTO DO OBJETO E 

QUANTITATIVO_________________________________________ 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

QUANTIDADE 

 

1 

 

Microcomputador completo com Sistema Operac ional  

W inows 10 PRO Or ig inal Core i7  

 

 

06 unidades  

 

2 

Microcomputador completo com Sistema Operac ional  

W indows 10 PRO Or iginal  Core i3  
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02 unidades  

3 

 

Nobreak 700 va  08 unidades  

 

4 

 

Notebook  01 unidade 

 

5 

 

Monitor  08 unidades  

 

6 

 

Hd Externo 01 unidade 

7 

 

Nobreak 1500 va  01 unidade 

8 

 

Teclado 08 unidades  

 

9 

 

Mouse 08 unidades  

 

10 

 

Caixa de Som 08 unidades  
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CLÁUSULA TERCEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS 

EQUIPAMENTOS________________________________________ 

ITEM 01 

MICROCOMPUTADORES COMPLETOS COM SISTEMA OPERACIONAL WIN 

10 PRO ORIGINAL 64 BITS 

Processador  Processador Inte l® Core™ i7  

Memór ia  DDR3 SDRAM Dual Channel  de, no mínimo,  16 GB  

Armazenamento HD SSD 480 GB 

Placa-Mãe: Deverá possuir ,  no  mínimo, 01 s lot PCIe x1 ou x4; Deverá 

possuir ,  no mínimo,  01 s lot PCI -Express x16, Gen 3;  Deverá possuir ,  no 

mínimo, 01 s lot M.2. Possuir  no mínimo 04 (quatro) s lots de memória com 

supor te a Dual Channel  Deverá possuir ,  no mínimo, 02 por tas USB 3.0 

f ronta is e 06 por tas USB traseiras, sendo pelo menos 02 USB 3.0 e 

integradas à p laca mãe; Deverá possuir  controlador ser ial SATA 3.0 para 

gerenc iamento do disco r íg ido; Deverá possuir  contro ladora SATA para 

gerenc iar  a unidade le itora de mídia ópt ica especif icad a.  Deverá possuir  03  

( três) conectores de vídeo sendo, ao menos 02 (dois)  destes nat ivos no 

padrão DisplayPort Possuir  instruções que implementem extensões de 

v ir tual ização.  Adaptador  de rede integrado, compatível com os padrões 

Ethernet,  Fast-Ethernet e Gigabi t  Ehternet ,  com autosense, ful l -duplex, 

conf igurável  tota lmente por sof tware,  função wake -on- lan e supor te aos 

padrões PXE 2.0 e supor te ao protocolo SNMP. Deverá ser de arquitetura  

ATX ou BTX; Deverá possuir  suporte a ACPI (Advanced Conf igurat ion and  

Power Interface), com contro le automát ico de rotação do vent i lador da CPU; 

Monitoração das velocidades dos coolers do processador e do s istema, das 

temperaturas do processador e da tensão ut i l izada pela fonte do computador  

através da ACPI; Atual ização rem ota de BIOS; Deverá possuir  controladora 

de som estéreo 16 b i ts,  com conectores para l ine - in, mic- in e l ine-out,  sendo 

que o mic- in e l ine out deverão v ir  na par te f ronta l do gabinete podendo ser  

combo; Deverá possuir  ch ip de segurança TPM (Trusted Platfor m Module) ,  

versão 1.2, integrado à p laca pr inc ipal,  ou super ior ,  so ldado à p laca pr inc ipal  

pelo fabr icante do equipamento (não sendo aceitos qualquer t ipo de 

adaptador acoplado ao equipamento ou procedimentos de inserção após a 

manufatura da p laca-mãe (soldas, adaptações, etc.) )  acompanhado de 
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sof tware para sua implementação e gerenciamento. Deverá ser  do mesmo 

fabr icante do microcomputador, ou homologada sob sua espec if icação para 

uso da fabr icante do microcomputador.  

Unidade ópt ica: Deverá possuir  01 unidade lei tora e gravadora de DVD±RW 

compat ível  com os padrões DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer,  DVD -R 

Dual Layer, DVD-RW, DVDRAM, CD-R, CD-RW, DVD-R/-RW/-ROM, 

DVD+R/+RW /+R Double Layer,  DVD R Dual  Layer , CD -ROM/CD-R, CD-RW, 

DVD-RAM, o mesmo deverá possuir  conexão SATA.  

Gabinete e fonte: O gabinete deve ser do t ipo desktop sf f  (small  form fator) ,  

podendo ser ut i l izado na pos ição ver t ica l ou hor izonta l,  caso seja necessár io  

a base (pé(s)  adaptador(es))  para a torre, o mesmo deverá ser  fornec ido;  

O gabinete deverá,  obr igator iamente, ser do mesmo fabr icante do 

equipamento fornec ido, sendo acei to o regime de OEM (Or ig inal  Equipment 

Manufacturer) ,  desde que devidamente comprovado pelo fabr icante; O 

gabinete como um todo, deverá possuir  cor preta, prata ou combina ção das 

mesmas; Deverá possuir  botão de l iga/des l iga e luzes de indicação de 

at iv idade da unidade de d isco r íg ido e de computador  l igado (power -on) na  

par te f ronta l do gabinete; Deverá possuir  s istema de a lerta pr imário, speaker 

(beep) interno, com capac idade de reproduzir  os sons de a lerta e alarmes 

gerados por problemas de in ic ia l ização, poderá o speaker (beep) estar  

integrado a p laca mãe; Possuir  al to - fa lante in tegrado e interno ao gabinete 

com capac idade de reproduzir  os sons do s istema e áudios mp3, wm a e 

outros provenientes de arquivos, mídias e internet.  O a l to - fa lante deverá se 

des l igar automat icamente, sem qualquer t ipo de interferênc ia do usuár io,  

quando da conexão de um fone de ouvido ou caixas de som externas;  Deverá 

possuir  todos os cabos de ene rgia e lét r ica; Deverá possuir  fonte de 

a l imentação ATX ou BTX 100~240V –  50/60 Hz b ivolt  automático, com 

tecnologia PFC (Power  Factor Correct ion)  at ivo,  padrão 80% plus, 

comprovado pela presença do nome do fabr icante e modelo da fonte ofertada 

re lac ionada no s i t io da ent idade cert i f icadora (www.80plus.org) ,  na categor ia  

80 PLUS “Gold” ou super ior .  Possuir  veloc idade var iável do vent i lador,  

proteção ant i -surto “bui l t  in” ,  potência nominal  correspondente à  

conf iguração máxima aqui descr i ta, inclu indo -se as poss ib i l idades de 

expansões requer idas. Comprovar por meio de dec laração estar em 

conformidade com Energy Star 5.0 ou super ior ;  O cabo de força deverá ser  
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de 03 metros (será aceito cabo extensor)  e estar em conformidade com a 

norma NBR 14136:2002, Lei 11.337 e resolução CONMETRO nº 02 e  

a lterações poster iores; Baixo nível  de ruído, conforme a NBR 10152 ou ISO 

7779:1999 ou equivalente; Solução de ref r igeração, monitorada pela BIOS ou 

por  ACPI,  d imens ionado para a perfe ita ref r igeração dos componentes 

internos,  operando em sua capac idade máxima, pelo período mínimo de dez 

horas d iár ias consecut ivas em ambiente não ref r igerado; Gabinete com 

volume máximo de 13L.   

 

ITEM 02 

MICROCOMPUTADORES COMPLETOS COM SISTEMA OPERACIONAL WIN 

10 PRO ORIGINAL 32 BITS 

Processador  Processador Inte l® Core™ i3  

Memór ia  DDR3 SDRAM Dual Channel  de, no mínimo,  08 GB  

Armazenamento HD SSD 256 GB 

Placa-Mãe: Deverá possuir ,  no mínimo, 01 s lot PCIe x1 ou x4; Deverá possuir ,  

no mínimo, 01 s lot PCI -Express x16, Gen 3; Deverá possuir ,  no mínimo, 01 

s lot M.2. Possuir  no mínimo 04 (quatro) s lots de memória com supor te a Dual  

Channel Deverá possuir ,  no mínimo, 02 portas USB 3.0 f rontais  e 06 por tas 

USB traseiras, sendo pelo menos 02 USB 3.0 e integradas à p laca mãe;  

Deverá possuir  contro lador ser ia l  SATA 3.0 para gerenc iamento do d isco 

r íg ido; Deverá possuir  contro ladora SATA para gerenc iar a unidade lei tora de 

mídia ópt ica espec if icada. Deverá possuir  03 ( três) conectores de vídeo 

sendo,  ao menos 02 (dois)  destes nat ivos no padrão DisplayPort  Possuir  

instruções que implementem extensões de vi r tual ização. Adaptador de rede 

integrado, compatível  com os padrões Ethernet ,  Fast -Ethernet  e Gigabit  

Ehternet,  com autosense, fu l l -duplex,  conf igurável tota lmente por sof tware,  

função wake-on- lan e suporte aos padrões PXE 2.0 e suporte ao protocolo 

SNMP. Deverá ser de arquitetura ATX ou BTX; Deverá possuir  suporte a ACPI 

(Advanced Conf igurat ion and Power  Interface),  com contro le automático de 

rotação do vent i lador  da CPU; Moni toração das veloc idades dos coolers  do 

processador e do s is tema, das temperaturas do processador e da tensão 

ut i l izada pela fonte do computador at ravés da ACPI; Atual ização remota de 

BIOS; Deverá possuir  contro ladora de som estéreo 16 b its ,  com conectores 
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para l ine- in, mic- in e l ine-out,  sendo que o mic - in e l ine out deverão v ir  na 

par te f rontal do gabinete podendo ser combo; Deverá possuir  ch ip de 

segurança TPM (Trusted Platform Module) ,  versão 1.2, integrado à placa 

pr inc ipal ,  ou super ior ,  so ldado à p laca pr inc ipal pelo fabr icante do 

equipamento (não sendo aceitos qualquer  t ipo de adaptador acoplado ao 

equipamento ou procedimentos de inserção após a manufatura da placa -mãe 

(soldas, adaptações, etc.))  acompanhado de sof tware para sua implementação 

e gerenc iamento. Deverá ser do mesmo fabr icante do microcompu tador, ou  

homologada sob sua espec if icação para uso da fabr icante do 

microcomputador.  

Unidade ópt ica: Deverá possuir  01 unidade le itora e gravadora de DVD±RW 

compat ível  com os padrões DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer,  DVD -R 

Dual Layer , DVD-RW, DVDRAM, CD-R, CD-RW , DVD-R/-RW/-ROM, 

DVD+R/+RW /+R Double Layer, DVD R Dual Layer, CD -ROM/CD-R, CD-RW, 

DVD-RAM, o mesmo deverá possuir  conexão SATA.  

Gabinete e fonte: O gabinete deve ser do t ipo desktop sf f  (small  form fator) ,  

podendo ser ut i l izado na pos ição ver t ic a l ou hor izontal ,  caso seja necessár io 

a base (pé(s)  adaptador(es))  para a torre, o mesmo deverá ser  fornec ido;  

O gabinete deverá,  obr igator iamente, ser do mesmo fabr icante do 

equipamento fornec ido, sendo acei to o regime de OEM (Or ig inal  Equipment 

Manufacturer) ,  desde que devidamente comprovado pelo fabr icante; O 

gabinete como um todo, deverá possuir  cor preta, prata ou combinação das 

mesmas; Deverá possuir  botão de l iga/des l iga e luzes de indicação de 

at iv idade da unidade de disco r íg ido e de computador  l i gado (power-on) na 

par te f ronta l do gabinete;  Deverá possuir  s istema de a lerta pr imário, speaker  

(beep) in terno, com capac idade de reproduzir  os sons de aler ta e a larmes 

gerados por problemas de in ic ia l ização, poderá o speaker (beep) estar  

integrado a p laca mãe; Possuir  al to - fa lante in tegrado e in terno ao gabinete 

com capac idade de reproduzir  os sons do s istema e áudios mp3, wma e 

outros provenientes de arquivos, mídias e internet.  O a l to - fa lante deverá se 

des l igar automaticamente, sem qualquer  t ipo de inte rferênc ia do usuár io,  

quando da conexão de um fone de ouvido ou caixas de som externas; Deverá  

possuir  todos os cabos de energia e létr ica; Deverá possuir  fonte de 

a l imentação ATX ou BTX 100~240V –  50/60 Hz b ivol t  automático, com 

tecnologia PFC (Power Facto r Correct ion)  at ivo, padrão 80% plus,  
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comprovado pela presença do nome do fabr icante e modelo da fonte ofertada 

re lac ionada no s it io da ent idade cert i f icadora (www.80plus.org),  na categor ia 

80 PLUS “Gold” ou super ior .  Possuir  ve loc idade var iável do vent i la dor ,  

proteção ant i -surto “bui l t  in” ,  potênc ia nominal  correspondente à conf iguração 

máxima aqui descr i ta , inclu indo-se as poss ib i l idades de expansões 

requer idas. Comprovar por meio de declaração estar em conformidade com 

Energy Star 5.0 ou super ior ;  O cabo  de força deverá ser de 03 metros (será 

acei to cabo extensor)  e estar em conformidade com a norma NBR 

14136:2002, Lei 11.337 e resolução CONMETRO nº 02 e al terações  

poster iores;  Baixo nível de ruído, conforme a NBR 10152 ou ISO 7779:1999 

ou equivalente; So lução de ref r igeração,  moni torada pela BIOS ou por  ACPI ,  

d imens ionado para a perfe ita ref r igeração dos componentes internos,  

operando em sua capac idade máxima, pelo período mínimo de dez horas  

d iár ias consecut ivas em ambiente não ref r igerado; Gabinete com volume 

máximo de 13L.  

 

ITEM 03 

NOBREAKS 

700VA senoidal 05 Tomadas de saída padrão NBR14136  

 

ITEM 04 

NOTEBOOK 

Sistema operac ional  win 10 pro or ig inal  64 BITS  

Processador  Processador Inte l® Core™ i5 -10210U 

(6M de cache,  até 4,10 GHz)  

Memór ia  8 GB DDR4 2133 MHz (4 GB soldado 

+ 4 GB s lot)  

Armazenamento Disco Rígido HD 1 TB 5400 RPM 

SATA 

Placa-Mãe Mesmo fabr icante  

Tela 15.6" W idescreen 1366 x  768   

Lei tor  de Car tão SD SDHC /  MMC / SDXC 

Conect iv idade Bluetooth /  W i- f i  
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Placa W ireless 802.11  ac1x1 

Placa Rede Lan 100 /  1000M 

Saída HDMI 1 

Entrada Lan (RJ45)  1 

Saída P2 para fone de ouvido  1 

Saída P2 para microfone  1 

Entrada USB 3.0  3 

Teclado  Padrão ABNT2 

Padrão de bater ia  2 Célu las 30W h 

Vol tagem Bivol t  

Unidade ópt ica: Deverá possuir  01 unidade le itora e gravadora de DVD±RW 

compat ível  com os padrões DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer,  DVD -R 

Dual Layer , DVD-RW, DVDRAM, CD-R, CD-RW , DVD-R/-RW/-ROM, 

DVD+R/+RW /+R Double Layer, DVD R Dual Layer, CD -ROM/CD-R, CD-RW, 

DVD-RAM, o mesmo deverá possuir  conex ão SATA.  

Compat ib i l idade e Sis tema Operac ional :  Para o modelo do notebook ofertado,  

deverá ser comprovada a compat ib i l idade com o s istema operac ional W indows 

10 Pro 64 b its .  Deverá possuir  CD’s ou DVD’s com dr ivers de d ispos i t ivo das 

placas e componentes do equipamento para W indows 7 e/ou 8 e 10 

Profess ional 64 bi ts,  com a respect iva documentação ou ter  os dr ivers  

d isponíveis para download na internet.  Deverá v ir  previamente insta lado e 

l icenc iado com o s istema operac ional Microsof t  W indows 10 Professional  64 

b its em sua versão mais atual (a depender do i tem), em português (Brasi l)  e 

conf igurado de modo a reconhecer os e lementos de hardware que compõem o 

s istema. Deverão ser fornec idas as mídias necessár ias para 

insta lação/restauração do s is tema operac ional  em por tuguês (Bras i l)  

devidamente l icenc iado. Soluções de restauração em par t ição dentro do HD, 

não serão acei tos como forma de subst i tu ir  as mídias supraci tadas.  

 

ITEM 05 

MONITORES 

Tela de 23” HDMI LED IPS FHD Fonte de Al imentação Interna Conexões: D -

Sub, DVI-D,  DP, Audio In,  USB Stream.  
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ITEM 06 

HD EXTERNO 

HD Externo portát i l  com capac idade de 01 TB,  veloc idade de transferência de 

dados 5GB/s, cabo USB, formatado para windows.  

 

ITEM 07 

NOBREAK 

1500 VA senoidal 5 tomadas b ivol t  

ITEM 08 

TECLADO 

Deverá seguir  padrão ABNT-2, com 104 teclas, conector USB sem uso de 

adaptadores e ajus te de inc l inação; A impressão sobre as tec las deverá ser  

do t ipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso 

pro longado; Da mesma marca do equipament o e da mesma cor predominante 

do gabinete (CPU);  cor preta.  

 

ITEM 09 

MOUSE 

Deverá possuir  02 botões e botão de ro lagem, s imétr ico (ambidestro) ;  Deverá 

ter  conexão USB, sem uso de adaptadores. A conexão deverá ser com f io;  

Deverá ter  tecnologia ópt ica mínima de 1000dpi;  Deverá ser da mesma marca 

e cor do equipamento e acompanhar mouse pad com superf íc ie adequada 

para operação de mouse ópt ico;  cor  preta.  

 

ITEM 10 

CAIXA DE SOM 

Caixa de som 2.0, qual idade de som para computador , desenvolvido com 

conexão aux i l iar  P2 de 3,5mm e al imentação USB 2.0, contro le de volume 

para ser  ajus tado na própr ia caixa.  cor preta  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA HOMOLOGAÇÃO DOS EQUIPAMENTO 
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4.1. Apresentar manuais técnicos do Objeto, em língua portuguesa, 

como meio de atestar conformidade com as especif icações 

técnicas exigidas no certame, e em consonância com a proposta 

comercial apresentada.  

4.2. São inadmissíveis variações de modelos, marcas ou versões 

de componentes entre itens de um mesmo Grupo de bens 

entregues, devendo apresentar rigorosamente a mesma 

configuração de hardware e software identif icados na proposta de 

preços apresentadas pelo participante e de acordo com as 

especif icações contidas neste Termo.  

4.3. A CONTRATADA deverá apresentar o Objeto em perfeitas 

condições de uso,  funcionamento e de acordo com as normas 

técnicas exigidas pelos órgãos competentes e pelo fabricante do 

equipamento.  

4.4. Fornecer todos os bens novos, de primeiro uso, embalados 

nas suas caixas originais e devidamente lacrados.  

4.5. A empresa que descumprir o exposto, segundo o prazo e 

forma definida neste Termo de Referência, sujeita -se a ser 

desclassif icada.  

4.6. Uma vez entregues, os referidos equipamentos serão 

encaminhados ao setor de Tecnologia da Informação da Câmara 

Municipal, a f im de serem submetidos aos testes de hardware e de 

software, quando houver, além de certif icação das características 

técnicas apresentadas nos manuais técnicos e catálogos do 

fabricante.  
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4.7. O prazo destinado a homologação será de até 5 (cinco) dias, a 

contar de sua entrega. 

Na hipótese do equipamento ser desaprovado, a TI emitirá o seu 

parecer técnico conclusivo de não aceitação, submetendo a área 

competente pela contratação para as demais medidas cabíveis.  

4.8. Cientif icado a empresa participante, será examinado a oferta  

subsequente e mais vantajosa à Administração, e assim 

sucessivamente, segundo sua aceitabil idade e habil itação, 

convocando em seguida a próxima empresa para o cumprimento 

desta fase de homologação, sendo a ela concedida as mesmas 

condições e prazos destinados à primeira.  

4.9. O equipamento que não for aprovado f icará disponível à 

empresa part icipante para recolhimento, as suas expensas, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA_ 

5.1. Todos os bens deverão possuir garantia de 12 (doze) meses, 

inclusive a bateria do notebook.  

5.2. Durante o prazo de garantia a CONTRATADA deverá prestar 

suporte e assistência técnica aos bens, por meio de manutenção 

corretiva, troca e reposição de componentes, as suas expensas.  

5.3. Durante a manutenção corret iva, a empresa deverá executar 

procedimentos técnicos destinados à reparação de eventuais 

falhas apresentadas nos equipamentos, de modo a recolocar os 

equipamentos com defeito em seu pleno estado de funcionamento 
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e de uso, dentre os quais se inclui a substituição de peças de 

hardware, ajustes e reparos técnicos, em conformidade com 

manuais e normas técnicas especif icadas pelo fabricante.  

5.4. Os serviços deverão ser prestados por prof issionais técnicos 

devidamente capacitados nos produtos em questão, bem como com 

todos os recursos ferramentais necessários para tanto.  

5.5. Não sendo solucionado o problema no prazo exposto acima, 

ou após a manutenção corret iva persistirem os mesmos problemas 

técnicos, a CONTRATADA deverá substituí -lo, as suas expensas, 

por outro novo e com as mesmas características técnicas, ou 

mesmo superiores, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena 

de incorrer em penalidades, sem prejuízo de outras sanções legais 

cabíveis, garantida a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS 

EQUIPAMENTOS_______________________________________ 

6.1. Os equipamentos de informática serão entregues nas 

dependências da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, localizada 

na Rua Cais Costa Pinto, n.º 62, Bairro Geovani Breda - Alfredo 

Chaves/ES, CEP: 29.240-000. Horário de funcionamento, de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.  

6.2. A CONTRATADA deverá realizar a entrega do Objeto no prazo 

de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento de AUTORIZAÇÃO 

DE FORNECIMENTO. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

DA EXECUÇÃO CONTRATUAL_____________________________ 

7.1. O contrato deverá ser executado f ielmente, de acordo com as 

cláusulas avençadas, nos termos do presente instrumento e da 

legislação vigente, respondendo  o inadimplente pelas 

consequências da inexecução total ou parcial.  

7.2. A execução do Contrato será acompanhada e f iscalizada por 

representantes da Câmara Municipal de Alfredo Chaves 

devidamente designados para esta f inalidade.  

7.3. Os representantes da Câmara Municipal de Alfredo Chaves 

anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e 

providências que ultrapassarem a competência dos representantes 

deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a 

adoção das medidas convenientes.  

7.4. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

condições, métodos e processos de inspeção, verif icação e 

controle adotados pela f iscalização, obrigando -se a fornecer todos 

os dados, elementos e esclarecimentos solicitados.  

7.5. A f iscalização não exclui ou reduz a responsabil idade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, nem a exime de manter f iscalização própria.  

7.6. Não serão aceitos serviços que estiverem em desacordo com 

as especif icações, nem quaisquer pleitos de faturamentos 
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extraordinários, sob o pretexto de perfeito funcionamento e 

conclusão do Objeto contratado.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA___________________________________________ 

8.1. Cumprir f ielmente toda a execução do Objeto, de acordo com 

as condições e exigências previamente expressas neste Termo de 

Referência.  

8.2. Comunicar a CONTRATANTE por escri to e em tempo hábil,  

qualquer anormalidade que esteja impedindo a execução 

contratual, prestando os esclarecimentos julgados necessários.  

8.3. Assumir toda a responsabilidade pelos tributos, contribuições 

f iscais e paraf iscais que incidam ou venham a incid ir,  direta ou 

indiretamente, sobre os bens fornecidos, bem como pelo custo do 

frete e outros inerentes a execução do Objeto, apresentando os 

documentos f iscais do produto em conformidade com a legislação 

vigente.  

8.4. Responsabilizar-se pela f iel execução contratual,  respondendo 

civil e criminalmente pelos danos, perdas ou prejuízos que, por 

dolo ou culpa sua ou de seus empregados, causarem a 

CONTRATANTE ou a terceiros, sendo admitido o direito à ampla 

defesa. 

8.5. Realizar a entrega do objeto conforme prazo estabelecido 

neste Termo de Referência, a contar da assinatura do Contrato ou 
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do recebimento da Autorização de Fornecimento de Bens, se for o 

caso. 

8.6. Efetuar a entrega do objeto de acordo com as especif icações 

técnicas e demais condições expressas nes te Termo de 

Referência.  

8.7. Apresentar o Objeto em perfeitas condições de uso, 

funcionamento e de acordo com as normas técnicas exigidas pelos 

órgãos competentes e pelo fabricante do bem.  

8.8. Fornecer todos os bens novos, de primeiro uso, embalados 

nas suas caixas originais e devidamente lacrados.  

8.9. Apresentar toda documentação (catálogos, folders, manuais, 

etc) em língua portuguesa.  

8.10. Prover a CONTRATANTE das informações necessárias à 

adequada execução do Objeto.  

8.11. Cumprir e obedecer às normas internas de segurança, de 

acesso e permanência as dependências físicas da 

CONTRATANTE, quando necessária à execução contratual.  

8.12. Abster, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade 

acerca do Contrato celebrado com a Administração.  

8.13. Não ceder ou transferir,  total ou parcialmente, a execução do 

Contrato celebrado com a Administração.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE_____ 
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9.1. Permit ir acesso aos prof issionais da CONTRATADA às suas 

dependências para entrega dos bens e para a prestação de 

assistência técnica.  

9.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme prazo e forma 

prevista neste Termo de Referência.  

9.3. Notif icar a CONTRATADA, por escrito, em todas as 

ocorrências atípicas registradas na fase de entrega e ou no 

período de garantia do Objeto.  

9.4. Rejeitar, no todo ou em parte, bens que não forem aprovados 

na fase de homologação, bem como aqueles entregues fora das 

especif icações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.  

9.5. Fiscalizar toda a execução contratual, inclusive durante o 

período de garantia do Objeto, como forma de assegurar todas as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência.  

9.6. Aplicar a CONTRATADA, quando necessário, as sanções 

legais cabíveis, sendo garantida a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO______ 

10.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis 

após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminando o 

material,  a quantidade fornecida, o valor unitário e o valor total,  

devidamente atestada.  
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10.2. O eventual erro nos valores constantes da nota f iscal/fatura 

será comunicado à CONTRATADA, f icando o pagamento 

sustado/suspenso até a correção do erro.  

10.3. O pagamento f icará condicionado que a CONTRATADA 

atenda a todas as condições de habil itação no que diz  respeito à 

regularidade f iscal e trabalhista.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos para cobertura das despesas decorrentes da execução 

dos serviços a serem contratados correrão por conta da dotação 

xxxxxx 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES__________  

12.1 - No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações 

assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes 

penalidades:  

a) Multa;  

b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço;  

c) Suspensão do direito de licitar junto à Câmara Municipal de 

Alfredo Chaves;  

d) Declaração de inidoneidade.  
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12.2 - Será aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do 

valor do contrato, por dia, até o tr igésimo dia de atraso, se os 

serviços não forem realizados quando a  CONTRATADA sem justa 

causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigação 

assumida; 

12.3 - Será aplicada multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor do 

Contrato, quando a CONTRATADA:  

a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à f iscal ização;  

b) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia 

autorização da CONTRATANTE;  

c) Desatender as determinações da f iscalização;  

d) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços.  

e) Não iniciar sem justa causa, a execução dos serviços 

contratados no prazo f ixado;  

12.4 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

Contrato, quando a CONTRATADA:  

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias 

na execução dos serviços contratados;  

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 

os serviços contratados;  

c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por 

imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar 

danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da 
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obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;  

12.5 - Quando o objeto contratado não for entregue e aceito até o 

vencimento do prazo estipulado, a suspensão do direito de 

participar de licitação promovida pela CONTRATANTE será 

automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem 

prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e no edital de 

licitação; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO_____________ 

13.1 - Este Contrato poderá ser rescindido se verif icadas 

quaisquer das hipóteses previstas  na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações.  

13.2 - O CONTRATANTE e a CONTRATADA reconhecem que na 

hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato, o mesmo 

poderá ser rescindido unilateralmente, sem prejuízos das sanções 

legais que forem pertinentes.  

13.3 - Constituem motivo para rescisão do Contrato:  

I) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especif icações, ou 

prazos;  

II) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especif icações, ou prazos;  

III) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 

comprovar a impossibil idade da conclusão dos serviços, nos 

prazos estipulados;  
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IV) O atraso injusti f icado no início dos serviços;  

V) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração;  

VI) O desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e f iscalizar a sua execução, assim 

como as de seus superiores;  

VII) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas 

na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93;  

VIII) A decretação de falência, ou a instauração de insolvência 

civil;   

IX) A dissolução da sociedade;  

X) A alteração social ou a modif icação da f inalidade ou da 

estrutura da empresa, que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique 

a execução do Contrato;  

XI) Razões de interesse público de alta relevância e amplo 

conhecimento, just i f icadas e determinadas pela máxima autoridade 

da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE 

e exaradas no processo administrat ivo a que se refere o Contrato;  

XII) A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, 

regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;  

XIII) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 

devidos pela Administração decorrentes dos serviços já prestados 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
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suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 

normalizada a situação;  

XIV) A supressão, por parte da Administração, das compras, 

acarretando modif icação do valor inicial do Contrato além do limite 

permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; e  

XV) A decisão da autoridade competente, relat iva à rescisão do 

Contrato, deverá ser precedida de justif icat iva fundada, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da 

Lei nº. 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, 

com a apresentação das devidas justif icat ivas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO______________ 

O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial 

do Município, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, 

Parágrafo único da Lei nº. 8.666/93, correndo a despesa por conta 

do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO_____________________ 

Fica eleito o foro da cidade de Alfredo Chaves (ES), para dir imir  
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quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser 

resolvidas por meios administrat ivos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA_________________ 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

contados a part ir da data indicada no contrato.  

 

 

 


