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TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO 

 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para 

atender as necessidades das Secretarias que compõem a esfera administrativa, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria 

Municipal de Fazenda e  Planejamento”. 

 

1. DO OBJETO - Refere-se a registro de Preços para futura e eventual aquisição equipamentos e materiais 

permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento, a fim de atender as necessidades dos setores administrativos da 

Prefeitura Municipal de Januária. 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente aquisição se faz necessária para manutenção dos equipamentos de informática e estruturação 

dos serviços de dados das diversas Secretarias do Município, considerando o desgaste natural decorrente do 

uso diário destes equipamentos e também pelo fato de alguns equipamentos se tornarem obsoletos tendo 

em vista os constantes avanços na área de informática, objetivando assim um melhor desempenho na 

realização das atividades desenvolvidas. 

 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

UNID. QUANT. 
MÉDIA 

UNIT. 

MÉDIA 

TOTAL 

1 

Mouse, optico, Scroll, Conexão USB 2.0 com fio;  

cabo: 1,0m; Botões: 3; Compatibilidade de 

hardware: Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/10  
Unid. 335   

2 

Teclado USB, Layout: ABNT2; cor: preto; 

Compatível com Windows 9x 2000 ME XP NT ou 

superiores. 

Unid. 284   

3 

Roteador Wireless; 4 portas (integrado), taxas de 

transmissão de até 450Mbps; Ethernet, 2.4 GHz; 

Protocolo de transporte/rede TCP/IP, ICMP/IP, 

PPPoE. Antena Externa, integrada. 

Unid. 86   

4 

Monitor para PC; 21 polegadas, LED, Resolução da 

tela: 1920x1080, Resolução máxima: 1920 1080; 

60Hz, Bivolt; Conectividade: 1VGA/ 1 HDMI. 
Unid. 21   

5 

Monitor para PC; 19 polegadas, LED, Resolução da 

tela: 1366 x 768,  60Hz, Bivolt; Conectividade: 

1VGA/ 1 HDMI. 

Unid. 10   



 

PR     PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A Centro – CEP 39480-000   

Januária/MG – CNPJ 21.461.546/0001-10 

 

 
 

 

6 

Computador Desktop, processador: 2.93Ghz 4Mb 

Memória: 4Gb Ddr3 1333Mhz Hd 500Gb Sata, 

Conexões de Vídeo: HDMI DVI VGA; Rede 

Gigabit 10/100/1000; Gigabyte H310M-S2H; 

Mouse: USB; Teclado: USB; Com Windows 2010. 

Unid. 25   

7 

Computador Desktop, processador: 3.2 Ghz 8gb; 

HD 1tb, sata; Memória: Ddr3 1333Mhz Mouse 

Teclado E Caixas De Som Saída Hdmi Full Hd; 

Conexões Traseiras: 4x Usb, 3x áudio, Rede 

Gigabit, PS2, Hdmi, Vga; Rede: Gigabit 

10/100/1000 Mbps. Com Windows 2010. 

Unid. 4   

8 

Computador Desktop, processador: 3.6 Ghz 4gb; 

HD 1tb, sata; Memória: Ddr4 2400Mhz; Mouse 

Teclado E Caixas De Som Saída Hdmi Full Hd; 

Conexões Traseiras: 4x Usb, 3x áudio, Rede 

Gigabit, PS2, Hdmi, Vga; Rede: Gigabit 

10/100/1000 Mbps.  Placa gráfica integrada, 

Frequência máxima: 1.10ghz; -Suporte a 4K: Sim, a 

60hz. Windows 10 Home, de 64 bits - em 

Português (Brasil). 

Unid. 28   

9 

Protetor Eletrônico Para Computador 

(Estabilizador), 330va, 110v, Chave liga/desliga 

protegida;Indicador de rede elétrica; 4 tomadas 

elétricas de saída no padrão NBR 14136 

Unid. 108   

10 

Nobreak 1500VA/980-Watt; Modelo bivolt 

automático: entrada 115V/127V/220V; 6 tomadas 

elétricas de saída no padrão NBR 14136. 

Conectores de Entrada:1 x Energia NBR 14136. 

Unid. 2   

11 
Nobreak, 600VA/300-Watt Bivolt, 4 tomadas 

elétricas de saída no padrão NBR 14136. 
Unid. 15   

12 

Notebook; processador 2.8 GHz, cache de 6MB, 

quad-core); Disco Rígido (HD) de 1TB (5400 

RPM); Memória de 4GB, DDR4, 2400MHz; Tela 

HD de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo e retro 

iluminação por LED; Teclado padrão - em 

Português (padrão ABNT2); Windows 10 Home, de 

64 bits - em Português (Brasil) 

Unid. 11   

13 

Impressora Laser Mono, 23ppm/10000 

600mhz/128mb Duplex; Ciclo De Produtividade 

(Mensal, A4): Até 10.000 Páginas; Velocidade Do 

Processador: 600 Mhz; Velocidade De Impressão A 

Preto: Normal: Até 23 Ppm. Conectividade, Padrão: 

1 Usb 2.0 ( Especificações aproximadas) 

Unid. 3   

14 

GPS portátil; resistente; Mapa de base mundial; 

Visor monocromático de 2,2”, de leitura fácil; para 

geolocalização, GPS e GLONASS. 
Unid. 4   
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15 

Decibelímetro, faixa de medição de 30 ~ 130dB , 

Microfone Padrão, Interface Usb; Medição De Leq, 

Spl, Máx. E Mín. Instrumento de medição de nível 

de pressão sonora construído de acordo com os 

padrões das normas ANSI S1.4, IEC-804, IEC-

60651 tipo 2 e IEC-61672-1 - Função Datalogger, 

interface USB, faixas de ponderação A e C, coleta 

até 32000 registros, Freqüência: 31,5 Hz a 8 Khz. 

Compatibilidade de Sistema Operacional: Xp, 

Vista, Seven, 8 e 10 (32 e 64 Bits)  indicação de 

bateria fraca. 

Unid. 1   

16 

Alicate grimpar terminais (Profissional) RJ11 (4 

pinos), RJ12 (6 bicos) e RJ45 (8 pinos). Funções 

para desencapar, cortar e grimpar conectores 

e terminais de telefonia e rede. 

Unid. 2   

17 Bateria interna para PC, lítio,  3v Unid. 20   

18 Cabo de rede, Cat5e; Caixa 305m Caixa 1   

19 
Cabo Extensor USB, A Macho x A Fêmea, 1,8m 

Unid. 2   

20 
Chave teste, Teste de Voltagem e Corrente Elétrica 

Digital 12 V a 250 V 
Unid. 2   

21 Conector RJ45 Unid. 500   

22 Conector RJ45 Fêmea, tipo keystone Unid. 20   

23 Fonte para PC, ATX, 500W, 12v Unid. 20   

24 Fusível  de Vidro (para estabilizador), 10A, 250v Unid. 20   

25 HD Sata 500 GB interno Unid. 5   

26 Limpa contato a seco, 300ml, Spray Unid. 1   

27 Memoria DDR2 667 Unid. 8   

28 Memoria DDR3 1067 Unid. 8   

29 
Multímetro digital de tensão AC/DC, frequência 

20KHz 
Unid. 2   

30 Pasta térmica, tubo 5,0 gramas Unid. 2   

31 Pinça de aço, ponta curva,  longa, 20cm Unid. 2   

32 Pincel de cerdas, ponta chata 1” Unid. 2   

33 Placa de rede, 1 porta Unid. 4   

34 Placa de vídeo PCI VGA, 1Gb, 32Bits. Unid. 4   

35 HD externo portátil 1tb-USM 3.0 Unid. 15   

36 
Soprador Ar Aspirador Limpeza Computadores 

Informática,  500w Unid. 1   

37 Filtro de linha 5 entradas, novo padrão, bivolt. Unid. 2   

38 Adaptador de tomada (T) universal Unid. 2   

39 Cabo Sata III, 30cm Unid. 5   

40 Cabo VGA HD15M xHD 15M, 3M Unid. 5   

41 Adaptador wireless USB com antena externa Unid. 4   

42 Lupa de Mão 100mm Unid. 2   

43 Adaptador de VGA para HDMI Unid. 5   

44 Switch 5 Portas Rj45 100/1000mbps- TP-link ou Unid. 5   
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similar. 

45 Bateria de lítio CR 2032. Unid. 30   

46 
Cabo em HDMI no mínimo 2.0, com no mínimo de 

3 metros. Unid. 50   

47 

Fone de ouvido com microfone para vídeo 

conferência, de primeira qualidade, compatível para 

computador, conector P2, com garantia mínima de 

12 meses.  

Unid. 40   

48 

Fonte PC 200W, micro ATX, voltagem 100V até 

230V, selecionável, corrente de entrada 6 até 12A, 

com conectores. 
Unid. 30   

49 

CAIXA DE SOM PARA 

COMPUTADOR:POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS) : 

2x 5w tamanho dos falantes: 2,25 impedância: 8 

ohms frequência de resposta: 100 hz - 18 khz 

relação sinal/ruído: 85 db thd: < 0.05% 

alimentação: usb - 5v cor: preta 

Unid. 1   

50 

Aparelho Telefônico Sem Fio com Identificador de 

Chamada, Agenda Telefônica para 70 

nomes/números, Frequência: 1.9 Ghz. Certificado 

Anatel 

Unid. 5   

51 

Gravador de Áudio Digital com Tela LCD e 

Memória 8GB USB Microfone e Fone de Ouvido 

MP3 WMA 

Unid. 1   

52 

Projetor tipo: teto e mesa, luminosidade no mínimo 

3600 Lumes, conectividade HDMI, tecnologia 

3LDC, resolução XGA, conexões/entradas 

mínimas: HDMI, VGA RGB, S-VÍDEO, USB, 

voltagem: Bivolt. Incluso: controle remoto, cabo de 

alimentação, cabo VGA para computador e cabo 

USB. 

Unid. 19   

53 

Projetor tipo: teto e mesa, luminosidade no mínimo 

5000 Lumes, conectividade HDMI, tecnologia 

3LDC, resolução XGA, conexões/entradas 

mínimas: HDMI, VGA RGB, S-VÍDEO, USB, 

voltagem: Bivolt. Incluso: controle remoto, cabo de 

alimentação, cabo VGA para computador e cabo 

USB. 

Unid. 1   

54 

Tela para projetor retrátil com medidas mínimas 

para área de projeção 1,50 x 2,00 metros, com tripé, 

com estojo em aço carbono, tecido tipo matte 

White, tela branca com fundo preto 

Unid. 5   

55 

Caixa acústica ATIVA, potência mínima 300W 

RMS, com alto falante de no mínimo de 12”, driver 

de titanium, com equalizador, entrada no mínimo 

para USB, auxiliares, entrada para microfone com 

conexão entrada e saída XLR, com divisor passivo 

e SPEAKON para biamplificação, com suporte para 

pedestal, com tela de proteção frontal, acabamento 

em poliéster, pintura eletrostática preta, alimentação 

110/220V. 

Unid. 20   
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56 

Microfone dinâmico profissional, tipo: SAMSON, 

AKG, SHURE ou superior, com padrão cardioide, 

de alta precisão para vocal, tecnologia que elimina 

ruídos, conector XLR, (com cabo incluso) de no 

mínimo 5metros de primeira linha. 

Unid. 20   

57 

Microfone padrão profissional (sem fio) duplo tipo: 

LESON, KARSECT, igual ou superior, frequência 

UHF, com 02 (dois) microfones que atendem um 

raio de transmissão no mínimo 40 metros, receptor 

com frequência UHF banda alta, fonte bivolt, 

maleta ou case, 02 pares de pilhas, cabo de áudio e 

manual, completo 

Unid. 6   

58 

Impressora Multifuncional Laser Jet 

Monocromática - Cor Preta Tipo de Multifuncional 

– Laser Monocromática, com as funções – 

Copiadora, Impressora e Digitalizadora. 

Conectividade – USB 2.0 de alta velocidade.Itens 

inclusos: Cabo de alimentação elétrica; Bandeja de 

papel; Cartucho de impressão preto; Guia de 

instalação; CD de software, 01 cabo de conexão 

USB 

Unid. 2   

59 
Webcam com conexão USB 1.1 e 2.0, resolução 

mínima 16MP, interpolado.  Unid. 20   

60 Switch 8 portas 10/100 Mbps Unid. 1   

61 

Notebook com processador no mínimo 3,2 GHz 

(tipo i5 ou superior), no mínimo 3MB Cache, tela 

LED HD ou superior, no mínimo de 15,6”. Sistema 

operacional Windows no mínimo  10, com 

ativação, Memória mínima de 8GB, HD no mínimo 

de 1TB, wireless, com conexões no mínimo HDMI, 

USB 2.0 e 3.0, RJ45, saída de fone de ouvido e 

entrada para microfone. 

Unid. 18   

62 

Notebook com processador no mínimo 4,5 GHz na 

frequência turbo max (tipo i7 ou superior), no 

mínimo 6MB Cache, tela LED HD ou superior, no 

mínimo de 15,6”, GPU (placa de vídeo gráfica) 

com no mínimo 4GB de RAM, além de clock de 

7GB/S por segundo. Sistema operacional Windows 

no mínimo  10, com ativação, Memória mínima de 

8GB, HD no mínimo de 1TB, wireless, com 

conexões no mínimo HDMI, USB 2.0 e 3.0, RJ45, 

saída de fone de ouvido e entrada para microfone. 

Unid. 2   

63 

Impressora Multifuncional (digitalização, copiadora 

e impressora) colorida com tanques de tintas 

recarregáveis, velocidade mínima 33ppm em preto 

e 15ppm em cores, resolução mínima 

5760x1440dpi, alimentação Bivolt, incluso: 04 

garrafas/frascos de tintas, 01 cabo de alimentação, 

01 cabo USB e manual de instalação. 

Unid. 20   
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64 

Computador completo, 

Processador no mínimo 3,2GHz 

(tipo i5 ou superior), sistema 

operacional no mínimo 

Windows 10, com ativação, 

Memória RAM no mínimo 8GB, 

HD no mínimo 1TB, conexões 

no mínimo: 04 USB 2.0, 02 USB 

3.0, porta RJ45, VGA, Wireless 

no mínimo 150mbps, porta 

HDMI; Leitor de cartão SD, 

SDHC, SDXC, Wireless 

interligado; Conector de 

áudio(line in, line out, 

microfone); incluso: Mouse com 

fio, conexão USB, sensor óptico, 

possui 03 botões (direito, 

esquerdo, e meio com scroll), 

resolução mínima em Dpi 1000; 

Teclado multimídia, Padrão 

ABNT 2, Conexão USB, teclas 

silenciosas,  primeira linha; 

Estabilizado no mínimo 300VA, 

com no mínimo 04 tomadas no 

padrão NBR, voltagem bivolt, 

com painel que oferecem as 

seguintes descrições: rede 

normal, rede alta crítica e rede 

baixa crítica; chave liga/desliga 

embutida que atende padrão de 

qualidade ISO;Monitor com tela 

de LED no mínimo 19”..  

Lote 01 

 Ampla 

Concorrência 

Unid. 27   

Lote 02 

Exclusivos para 

ME/EPP 

Unid. 09   

VALOR TOTAL R$ R$ ---------------------  (---------------------------------------------------------) R$ ------ 

  

Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62 e 63, Exclusivos para ME/EPP.  

 

Item 64 Ampla Concorrência, Conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 

2014, Art. 48, Inciso III, deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

 

OBS: 1 - Itens que foram retificados no termo de referência, incluídos novas quantidades. 

 

OBS: 2 – A quantidade do item 64, é 36 (trinta e seis) equipamentos, 

 

4. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS  

 

4.1 Para efeito da verificação das exigências pertinentes ao objeto deste PREGÃO - SRP, é indispensável 

que os produtos/materiais sejam de marca nacionalmente conhecidos sob pena de não serem aceitos.  
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4.2 Os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com indicação da 

marca na embalagem e ou no próprio produto, com data de validade visível quando aplicável, bem como 

das demais características que possibilitem a correta identificação do produto; 

4.3 Feita à solicitação pela contratante, a contratada terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para sua entrega no 

Local a ser indicado pela Secretaria solicitante.  

4.4 Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos facultativos, sábados ou domingos, a 

entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil após.  

4.5 Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados e em perfeitas condições de utilização. 

4.6 Todos os produtos deverão ser entregues com validade ou garantia não inferior a 01 (um) ano, a contar 

da data da entrega à Secretaria solicitante. 

4.7 Não será aceito, em hipótese alguma, produtos com prazo de validade inferior ao estabelecido, mesmo 

contendo documento se comprometendo a repor a mercadoria caso a validade expire. 

4.8 Não serão aceitos na entrega, produtos de qualidade e marcas diferentes daquelas constantes na(s) 

proposta(s) vencedora(s). Se as especificações do produto entregue não corresponder às exigidas na Ata de 

Registro de Preços, a remessa do produto apresentado será devolvido ao fornecedor, para substituição no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, independente da aplicação das penalidades cabíveis. 

4.9- As entregas deverão ser por conta e risco do licitante vencedor, nas quantidades solicitadas e deverão 

estar obrigatoriamente acompanhados dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados 

com todos os produtos, marcas e respectivos valores. 

4.10 É de responsabilidade do licitante vencedor a substituição dentro de no máximo 10 (dez) dias uteis, 

depois do comunicado da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, de qualquer material fora das 

especificações, deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se constatados danos nas embalagens e, 

ainda, que apresentem deterioração quando da abertura da embalagem, por um outro produto de igual 

qualidade ou superior, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal.  

4.11 A Administração Municipal reserva-se o direito de não aceitar os produtos em desacordo com o 

previsto neste termo.  

 

5. PROPOSTA  

5.1 Os licitantes, que participarem do presente pregão se submetem as seguintes condições:  

5.2 - Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada do produto, marca, a quantidade 

solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas 

as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os 

produtos, mesmo que não estejam registrados nestes documentos. 

5.3 - A empresa deverá fazer constar da sua proposta à garantia dos produtos contra qualquer defeito de 

fabricação ou embalagem, sob pena de constatado alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e a 
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empresa submetidas às penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores 

Municipais 

5.4 – A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento poderá se valer de análise técnica dos produtos 

antes da adjudicação e homologação da licitante e, assim, rejeitar a proposta cujas especificações não 

atenderem aos requisitos mínimos constantes da planilha em anexo deste Termo de Referência. 

5.5 – As empresas que cotarem itens, cujas marcas não estejam entre as pré-aprovadas deverão apresentar 

amostra do mesmo até 24 hrs antes do pregão para que sejam analisadas conforme o especificados e se 

atendem com eficácia ao fim que se destina. 

5.6 – Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor valor, por item, desde que 

atenda as exigências contidas neste Termo de Referência e no edital de Pregão. 

 

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

6.1 A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento indicará um servidor responsável para o 

acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços.  

 

7. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  

7.1. As despesas serão suportadas por dotações do orçamento municipal vigente, a serem indicadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde no ato compra por meio de requisição. 

 

8. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

8.1. A vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação, 

sem possibilidade de prorrogação.  

 

9. DO PAGAMENTO  

9.1 O pagamento das despesas decorrente de fornecimento dos objetos descritos no quadro acima, será 

efetuado pela Tesouraria do Município, através deposito bancário (TED) em nome da futura contratada, até 

o 30° (trigésimo) dia a contar da data da nota fiscal fatura, acompanhada da respectiva nota de liquidação, 

autorização de fornecimento e nota de empenho, emitida pela Secretaria Municipal de Finanças, bem como 

das Certidões de Regularidade Fiscal. 

9.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários 

à contratação contenham incorreções.  

9.3. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de 

expediente neste Município.  

9.4. Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os documentos de cobrança para a Secretaria de 

Finanças ou Tesouraria.  
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9.5. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à 

Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser 

encaminhada a este Município no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  

9.6. Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será 

recontado, a partir da data da sua apresentação;  

 

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO  

 

10.1 Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos no Edital;  

10.2 Acompanhar e fiscalizar por um representante da Secretaria requisitante, especialmente designado, a 

entrega dos materiais;  

10.3 Devolver os materiais caso não atenda as exigências do edital, devendo a Contratada fazer a respectiva 

reposição.  

10.4 Notificar, formalmente à futura Contratada quaisquer irregularidades atinentes ao atendimento das 

clausulas contratuais.  

10.5 Providenciar os devidos pagamentos nos prazos avençados no futuro contrato administrativo.  

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

11.1 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas;  

11.2 Promover o fornecimento dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do Contrato/AF, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente 

justificados;  

11.3 Permitir ou facilitar à fiscalização ou supervisão do Município a verificação de cumprimento das 

cláusulas deste Contrato, em qualquer momento, devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;  

11.4 Os objetos desta licitação deverão ser entregues de forma parcelada, durante a vigência da ata de 

registro de preço, conforme requisição da secretaria solicitante.  

11.5 Quando das requisições, será enviado Autorização de Fornecimento-A.F., emitida pelo setor 

competente, devendo o produto ser fornecido no prazo de até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da 

Autorização de Fornecimento pela Contratada. Os produtos deverão ser entregue no local indicado pela 

solicitante. 

11.6 O Município de Januária rejeitará, no todo ou em parte, produtos em desacordo com a ordem de 

fornecimento.  

11.7 Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação, assim como 

obrigações trabalhistas e demais encargos referentes ao fornecimento dos produtos objeto da presente 

contratação, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas;  
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11.8 Fica estabelecido a obrigação de manter durante vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele (a) assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida pela Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer 

a manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado; 

11.9 Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou pessoais, 

durante a execução do objeto contratado, causados à contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão 

própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos.  

11.10  A montagem de mobiliário ficará sob responsabilidade da contratada. 

 

12. DAS CONDIÇÕES, QUANTIDADE DEMANDADA, DO LOCAL DE FORNECIMENTO, DO 

RECEBIMENTO, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA. 

 

12.1. A quantidade informada é meramente referencial, não importando, em nenhuma hipótese, em 

compromisso do Município de Januária na utilização total do volume aqui indicado. 

12.2 As entregas deverão ser efetivadas no horário das 08:00 às 11:00h e 14:00 às 17:00h, nos endereços 

contidos nas AFs, sob os cuidados do funcionário responsável pelo estoque, mediante o comprovante 

respectivo da data, o nome, o cargo, a assinatura do servidor responsável pelo recebimento e quanto aos 

demais setores endereço a ser definido na autorização de fornecimento. 

12.3. Para cada pedido será encaminhada Autorização de Fornecimento, pelo Setor de Compras. O prazo de 

entrega será de no máximo 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

12.4. As entregas deverão ser efetivadas exclusivamente em dias e horários de expediente  compreendendo 

de segunda a sexta-feira. 

12.5. O fornecedor deverá estar em plenas condições de atendimento no prazo máximo de até 05 (três) dias 

da assinatura do contrato. 

12.6. A Nota Fiscal deverá vir acompanhada de sua respectiva Autorização de Fornecimento no ato da 

entrega da mercadoria pela empresa vencedora do certame ao Setor almoxarifado da contratante. 

12.7. As notas fiscais deverão ser apresentadas em duas vias e virem acompanhadas por respectiva 

autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras. 

12.8. A Administração Municipal reserva-se no direito de não aceitar os produtos em desacordo com o 

previsto neste Termo. 

12.9 Não serão recebidos produtos em que as embalagens: 

- Não apresentem bom estado de conservação ou estejam danificadas; 

- apresentem rasuras, umidade e/ou violação; 

- Não seja possível a clara identificação do material, assim como, lote e data de validade. 

 

13. RECEBIMENTOS DO PRODUTO  
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13.1 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 

13.2 A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere ao edital e seus anexos 

de acordo estritamente com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição 

do mesmo quando constatado, no seu recebimento, não estar em conformidade com as referidas 

especificações.  

13.3 Caso os produtos se encontrem em desconformidade ao exigido no Edital, a contratante notificará a 

Contratada para substituí-los no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da notificação, sem quaisquer 

ônus à contratante. 

13.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 

dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

pela lei ou pelo contrato. 

13.5. A carga e a descarga serão por conta da Contratada, sem ônus de frete para a contratante. 

13.6 A empresa vencedora deverá no tocante ao fornecimento e entrega dos itens objeto deste Certame, 

obedecer rigorosamente todas as disposições legais pertinentes. No tocante aos produtos objeto deste termo 

de referência, fica expressamente definido que os mesmos deverão ter boa procedência e ser de primeira 

qualidade. 

13.7 A execução do objeto deste instrumento regular-se-á pelos preceitos de direito público, aplicando, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma 

do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e será 

objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da contratante, com 

atribuições específicas, devidamente designado pelo Secretário de Saúde deste município. 

13.8 A fiscalização será exercida no interesse da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e não 

exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes 

e/ou prepostos. 

13.9 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita condição do produto 

especificado neste instrumento, devendo ser rejeitado se entregue em desacordo com as condições 

pactuadas. 

13.10 Qualquer irregularidade constatada nesta fase deverá ser sanada pela contratada em até 10 (dez) dias 

úteis, contados a partir da respectiva notificação, ficando sobrestado o recebimento, sob pena de ser 

configurado atraso no fornecimento, ensejando a aplicação das sanções reguladas neste instrumento. 

13.11 Será rejeitado, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as condições 

estabelecidas e lavrar-se-á Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão as desconformidades 

com as especificações. 
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13.12. A contratada ficará, então, obrigada a substituir o produto recusado, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contado do recebimento do Termo de Recusa e Devolução, sob pena de ser configurado atraso no 

fornecimento. 

13.13 Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade do produto pelo prazo de 

garantia expresso na embalagem do produto, obrigando-se a repor aquele que não se adequar às 

especificações, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da notificação, sem ônus adicional à 

Secretaria Municipal de Saúde de Januária. 

13.14 Constatada a conformidade dos produtos entregues, o Fiscal do Contrato autorizará o 

encaminhamento dos produtos para consumo. 

13.15 Constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições nos devidos 

prazos, lavrará relatório dirigido ao Secretário de Saúde indicando as falhas ou irregularidades constatadas, 

e apresentará proposta para a adoção das medidas cabíveis. 

13.16 Os custos com fretes e trocas de produtos rejeitados correrão às expensas da Contratada. 

13.17 Ao disposto neste Termo de Referência, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90. 

 

14. DAS SANÇÕES 

 

14.1. O Vencedor do certame que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de promover o 

fornecimento, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com o Município de Januária e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver 

inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 

14.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no fornecimento contratados, ou por dia 

de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o 

valor do contrato, conforme orçamento aprovado, por ocorrência; II. 10% (dez por cento) sobre o valor do 

fornecimento contratado, conforme orçamento aprovado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do contrato ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; III. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, conforme orçamento aprovado, na hipótese 

de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do fato e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

14.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia 
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prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção.  

14.4. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 

regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, 

a finalidade e a segurança da contratação. O resultado do presente certame será divulgado no quadro de 

avisos oficial do Município, e comunicado aos licitantes através de e-mail.  

15.2. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Quadro de 

Avisos Oficiais.  

15.3. Após a publicação do extrato da ARP, os envelopes contendo os documentos de habilitação das 

demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão 

inutilizados.  

15.4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 

será competente o foro da Comarca de Januária, Estado de Minas Gerais.  

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 19 de dezembro de 2019. 

 

  

 

Nilson Antônio da Costa 

            Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


