
     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 087/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

 
Objeto: “Registro de Preço visando à eventual aquisição incluindo montagem, instalação e 
configuração de lousas interativas multimídia”. 

 
 

RECIBO 
 

Razão Social: __________________________________________________________________________ 

CNPJ Nº.: ____________________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________________________ Estado: ___________________________ 

Telefone: ___________________________________________Fax: ______________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: ____________________________________________________________________ 

Retiramos através de acesso a página www.saojosedabarra.mg.gov.br, cópia do edital da licitação 

acima identificada. 

Local: _______________________, _____ de ____________ de 2021. 

 
 

________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 

OBS: Este recibo deverá ser remetido ao Setor de Licitação, pelo e-mail: licitasjbarra@yahoo.com.br, 
licitacao@saojosedabarra.mg.gov.br, para eventuais comunicações aos interessados, quando 
necessário. 
 
O setor de Licitações não se responsabiliza pela empresa que não encaminhar este recibo ou prestar 
informações incorretas no mesmo. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 087/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

 
Credenciamento dos Representantes:            às 08h30min do dia 12/11/2021 
Recebimento dos Envelopes:                         às 08h30min do dia 12/11/2021 
Abertura dos Envelopes:                                                às 08h30min do dia 12/11/2021 

 
O Município de São José da Barra/Minas Gerais, com endereço à Travessa Ari Brasileiro de Castro, nº. 272, 
Centro, CEP: 37945-000 - CNPJ nº. 01.616.458/0001-32, isento de inscrição estadual, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº. 1.495/2021, torna pública a abertura do Processo 
Licitatório nº. 087/2021 na modalidade Pregão Presencial nº. 052/2021. 
 
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM e será processada em conformidade do disposto na Lei 
nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, bem como no Decreto 
Municipal nº. 391/2006 e Decreto Municipal nº. 392/2006, e das condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos integrantes. 
 
 1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui objeto da presente Licitação o “Registro de Preço visando à eventual aquisição incluindo 
montagem, instalação e configuração de lousas interativas multimídia”. 
 
2 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
2.1 - Os recursos necessários à execução da Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, decorrerão 
de dotações próprias consignadas para o exercício financeiro de 2021. Nos exercícios subsequentes, durante 
a vigência da Ata de Registro de Preço, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados à 
mesma dotação. 
 
Descrição da Dotação Orçamentária 
 
02.08.01.12.361.1202.2024.44.90.52.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Ensino Fundamental – Equipamentos e Material Permanente. 
(Ficha 254/255). 
02.08.01.12.361.1202.2025.44.90.52.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - Setor 
Administrativo da Educação - Atividades do  QUESE - Equipamentos e Material Permanente. (Ficha 260). 
02.08.01.12.365.1201.2029.44.90.52.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - Setor 
Administrativo da Educação - Atividade do Pré-Escolar - Equipamentos e Material Permanente. (Fichas 
273/274/275). 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às 
condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
3.2 - A participação na licitação importa total e estrita observância dos proponentes às condições deste 
Edital, observando que não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do fornecimento: 
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3.2.1 - Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação. 
3.2.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela Prefeitura Municipal de São José da Barra. 
3.2.3 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de São José da Barra, bem assim a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
3.2.4 - Empresas em Consórcio1. 
 
3.3 – Este certame é destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
EXCETO para o item 01 que será de ampla concorrência.  
 
3.3.1 - A exclusividade para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte não se 
aplicará, se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados nestas 
modalidades, conforme disposto no Art. 49, incisos II, da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
3.4 - As empresas participantes poderão realizar visita técnica nos locais onde estão previstas as instalações 
das lousas objeto do presente certame, até o dia anterior à realização desta licitação, para verificação das 
condições de execução dos serviços, mediante agendamento prévio junto à Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, através do telefone (35) 3523-9200, ramal 29. 
 
4 - INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS REFERENTES À LICITAÇÃO 
 
4.1 - Esclarecimentos outros necessários referentes a presente licitação poderão ser obtidos, desde que 
requeridos por escrito, em até 03 (três) dias da data de apresentação dos envelopes no endereço abaixo: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272 - CENTRO 
SÃO JOSÉ DA BARRA – MG - CEP: 37.945-000 
TELEFAX: (35) 3523-9114 ou 3523-9200. 
E-MAIL: licitasjbarra@yahoo.com.br ou licitacao@saojosedabarra.mg.gov.br 
 
4.2 - A resposta às dúvidas suscitadas será transmitida em até 02 (dois) dias após o protocolo junto ao Setor 
de Licitações. Em se tratando de dúvidas relevantes, a resposta será transmitida a todos os que retiraram ou 
que vierem a retirar o Edital. 
 
4.3 - Qualquer interessado poderá impugnar, fundamentadamente, o presente Edital de Licitação, devendo 
protocolar o pedido de impugnação em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de Habilitação. 
 
4.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do Pregão, perante a Administração, o Licitante convocado 
ou interessado que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data para abertura dos envelopes de 
Proposta. 
 
4.5 - A impugnação devidamente instruída (assinatura, endereço, razão social, telefone e e-mail para contato) 
deverá ser dirigida à Autoridade Licitante, a quem caberá julgar e responder à impugnação. 
 

                                           
1 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com 
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste 
edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela. 
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4.6 – Não havendo impugnações, o Município de São José da Barra considerará aceitos todos os termos e 
condições do Edital, e qualquer alegação posterior não terá efeito de recurso perante o Município de São José 
da Barra, conforme art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93. 
 
5 – DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES 
 
5.1 - Os interessados, ou seus representantes legais, deverão se credenciar em sessão pública de instalação de 
Pregão, no horário previsto no preâmbulo deste Edital, comprovando possuir poderes para formular 
propostas e para a prática de todos os demais atos do certame, devendo apresentar os seguintes 
documentos para o credenciamento, fora de envelopes: 
 
5.1.1 - Contrato Social (acompanhado da última alteração contratual, se houver) ou a última alteração 
contratual consolidada, ou documento equivalente de constituição da empresa (registro de empresário 
individual, estatuto com ata de eleição da diretoria, etc.) em cópia autenticada ou à vista do original. 
5.1.2 - Procuração com firma reconhecida do procurador que deverá ser apresentada em cópia 
autenticada ou cópia com a apresentação do documento original para autenticação pela Pregoeira. (modelo - 
Anexo II).  
5.1.2.1 - Este documento fica dispensado para sócios administradores que representarão a empresa licitante 
em sessão. 
5.1.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. Deverá ser apresentada cópia do referido documento, em original ou cópia 
autenticada, a qual será anexada aos autos. 
5.1.4 - Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e não incorre em nenhuma 
condição impeditiva de participação na licitação (modelo - Anexo III). 
5.1.5 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar Certidão ou Declaração 
expedida pela Junta Comercial, em cópia autenticada ou à vista do original, comprovando a condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos de antecedência da data prevista para abertura do certame. 
 
5.2 – Na ausência de apresentação da declaração de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, o representante da empresa poderá fazê-la em sessão.  A ausência de tal declaração impedirá a 
participação da empresa no certame.  
 
5.3 - Cada empresa deverá apresentar seu próprio representante, não sendo permitido um representante para 
mais de uma empresa. 
 
5.4 - A empresa que não comprovar o credenciamento de seu representante legal poderá entregar no 
ato da sessão, os envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, porém não 
poderá se manifestar, nem participar da fase de lances. (Ver item 7.4) 
 
5.5 – As empresas que desejarem participar do certame sem apresentar um representante legal deverão 
apresentar os documentos constantes dos subitens 5.1.1 ao 5.1.5, e envelopes de proposta comercial e 
habilitação até as 08h30min do dia 12/11/2021. 
 
5.6 - Os documentos de credenciamento constantes do subitem 5.1 serão retidos pela Pregoeira e equipe de 
apoio e juntados ao processo licitatório. 
 
6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1 – A Pregoeira procederá ao recolhimento das assinaturas dos representantes presentes na Lista de 
Presença e os indagará se formalmente preenchem os requisitos de habilitação estabelecidos por este Edital. 
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6.2 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o representante da licitante entregará os dois envelopes não 
transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação, 
independentemente de credenciamento de um representante, não sendo aceita, a partir desse momento, a 
participação de novos licitantes. 
 
6.3 – O envelope n°. 01 contendo a Proposta Comercial, deverá ter expresso, em sua parte externa, as 
seguintes informações: 
 
PREGÃO Nº. 052/2021 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, FAX E E-MAIL. 
 
6.4 - O envelope n°. 02 contendo os Documentos de Habilitação, deverá ter expresso, em sua parte externa, 
as seguintes informações: 
 
PREGÃO Nº. 052/2021 
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, FAX E E-MAIL. 
 
6.5 - Inicialmente, serão abertos os Envelopes das Propostas de Preços e, após, os Envelopes dos 
Documentos de Habilitação. 
 
7 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes das propostas, não será recebida nenhuma outra oferta de 
firma signatária e em nenhuma outra hipótese será concedido prazo para apresentação de documento contido 
neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas. 
 
7.2 - Constatada a viabilidade dos envelopes, a Pregoeira procederá, imediatamente, à abertura das propostas 
de preços, cujos documentos serão lidos e rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes que participarem. 
 
7.3 - Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder da Pregoeira, e serão 
abertos após a análise da aceitabilidade das propostas. 
 
7.4 - Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar. 
 
7.5 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preços ou condições. 
 
8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 
portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde 
que acompanhadas de sua tradução entre parênteses, com indicação do número desta licitação, a 
identificação e endereço completo da proponente e a qualificação do representante legal da empresa, sendo 
rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa proponente, 
redigida com clareza, não podendo conter rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, sem alternativas de 
preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e ainda contendo: 
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8.1.1 - Identificação dos preços em valores unitários, totais de cada item e valor total da proposta, que 
deverão contar com no máximo 02 (dois) dígitos após a vírgula, em moeda corrente nacional (R$), sendo 
que para a composição dos mesmos deverão estar inclusas as despesas de encargos fiscais e comerciais e 
todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto, 
tributos incidentes, despesas de transporte e demais custos que os compõem. 
8.1.2 – Marca, modelo e número de registro no órgão competente, quando for o caso, do equipamento 
ofertado.  
8.1.3 - Catálogos dos produtos ofertados que discriminem a marca, modelo e especificações técnicas dos 
mesmos, emitidos através do site do fabricante 
8.1.4 – Indicação do representante (nome completo, inscrição da cédula de identidade, CPF e cargo que 
ocupa na empresa) apto a assinar a Ata de Registro de Preço, bem como, o endereço e telefone da empresa 
que deva ser endereçado a Ata de Registro de Preço e Ordens de Fornecimento, quando não for a empresa 
matriz. 
8.1.5 - Prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos 
envelopes de proposta comercial, sendo que a omissão do prazo de validade de proposta, ou prazo inferior ao 
estipulado, será considerada pela Comissão Permanente de Licitações, como sendo o prazo mínimo exigido, 
ou seja, 60 (sessenta) dias. 
 
8.2 - A apresentação de proposta significa que o proponente atesta que não há fato impeditivo de sua 
participação na licitação, assim como implica na aceitação tácita de todas as condições estipuladas neste 
Edital. 
 
8.3 - As propostas deverão ser apresentadas respeitando a unidade e a quantidade estabelecida no Anexo I – 
Termo de Referência, não podendo estas serem modificadas, adaptadas ou convertidas em outras unidades 
e quantidades, sob pena de desclassificação. 
 
8.4 - Não constituirá causa de desclassificação da proposta a irregularidade formal que não afete o conteúdo 
ou a idoneidade da proposta e/ou documentação, conforme julgamento objetivo da CPL. 
 
8.5 - Não serão admitidos adendos, retificações ou dispensas das propostas de preço após o recebimento 
desta pela CPL. 
 
8.6 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, salvo as alterações dos preços 
decorrentes da etapa de lances ou a correção de meros erros formais.  
 
8.7 - Poderão ser corrigidos pela pregoeira erros meramente matemáticos.  
 
8.8 - A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da 
proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes. 
 
9 - ANÁLISES DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, compreenderá o exame: 
 
9.1.1 - Da compatibilidade das características dos produtos ofertados com as especificações indicadas. 
9.1.2 – Da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os custos reais 
estimados para a execução da Ata de Registro de Preço e com as disponibilidades orçamentárias da 
Administração. 
 
9.2 - Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas as propostas: 
 
9.2.1 - Que não contiveram todos os dados exigidos para o envelope 01. 
9.2.2 - Que não atenderem os requisitos mínimos das especificações. 
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9.2.3 - Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de 
mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação. 
 
10 - CLASSIFICAÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
10.1 - O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme disposto 
no preâmbulo deste Edital. 
 
10.2 - As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem crescente dos preços finais, 
a partir da de valor mais baixo. 
 
10.3 - Para efeito da classificação, será considerado o PREÇO FINAL POR ITEM, resultante dos 
valores originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos.  
 
10.4 - A Pregoeira fará a conferência dos valores cotados na proposta de valor mais baixo. Na hipótese de 
divergência entre valores expressos em número e por extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os 
valores por extenso, ficando esclarecido que a Pregoeira fará as correções de soma que se fizerem 
necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classificação. 
 
10.5 - A Pregoeira indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou 
inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação de propostas. 
 
11 - OFERECIMENTOS DE LANCES VERBAIS 
 
11.1 - Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no Edital, a 
Pregoeira dará início à etapa competitiva da licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser 
oferecidos pelos autores da proposta de valor mais baixo e das ofertas com preços até dez por cento 
superiores à primeira. 
 
11.2 - Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no subitem anterior, poderão fazer 
lances verbais os autores das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas 
propostas escritas. 
 
11.3 - A fase de lances verbais terá duração não superior a 03 (três) minutos. Encerrada a fase de lances 
verbais, a Pregoeira fará a análise das propostas, na forma a seguir indicada. 
 
11.4 - Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar 
outros elementos da proposta escrita. 
 
11.5 – O uso de aparelhos telefônicos e similares não será permitido durante os lances verbais, devendo 
os representantes credenciados estarem aptos aos lances. 
 
11.6 - Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 
 
11.6.1 - Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação será efetuada por 
sorteio, na mesma sessão. 
 
11.7 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
 
11.8 - A Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela primeira  
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
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11.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que a 
tiver formulado. 
 
11.10 -  Se  a  oferta  não  for  aceitável,  a  Pregoeira  examinará  as  ofertas  subsequentes,  na  ordem  de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências. 
 
11.11 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Pregoeira. 
 
11.12 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas para essa etapa, na ordem 
crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa 
classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, preferência à 
contratação, observadas as seguintes regras: 
 
11.12.1 – A Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, dentre aquelas cujos valores 
sejam iguais ou superiores a 5% (cinco por cento) do valor da proposta melhor classificada, para que 
apresente preço inferior, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
 
11.12.1.1 – A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições 
do subitem 11.12.1. 
 
11.12.2 – Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 
serão convocadas para exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais 
microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições 
indicadas no subitem 11.12.1. 
 
11.13 - A Pregoeira solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que 
apresente imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do 
fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, 
nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 
03/12/2009, e legislação correlata.  
 
11.13.1 - A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso a Pregoeira logre êxito 
em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao 
processo; 
 
11.13.2 - Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o licitante 
deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei. 
 
12 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
12.1 – Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados inseridos no 
envelope nº. 02: 
 
12.1.1 – Relativamente à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
12.1.1.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
12.1.1.2 - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), (Lei nº. 8.036/90, Art. 27), expedido pela Caixa 
Econômica Federal.  
12.1.1.3 - Certidão Unificada expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à dívida ativa 
da União – DAU por elas administrados. 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

12.1.1.4 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 
12.1.1.5 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante. 
12.1.1.6 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440/2011). 
12.1.1.7 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº. 123/2006 deverá apresentar os documentos relativos à 
regularidade fiscal, ainda que existam pendências.  
12.1.1.7.1 - Será concedido à licitante vencedora enquadrada no caput deste item, quando esta for declarada 
vencedora do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis 
uma única vez, por igual período a critério da Administração Municipal e, desde que solicitado, por escrito, 
pela Licitante. 
 
12.1.1.8 – Os licitantes deverão apresentar ainda os seguintes documentos: 
 
12.1.1.8.1 - Declaração de que não emprega menores de 18 anos. (ver modelo anexo IV). 
 
12.1.2 – Relativamente à Capacidade Econômico-Financeira: 
 
12.1.2.1 - Certidão Negativa de Falência da sede ou distribuidor do licitante. (Emitida com data não superior a 
60 (sessenta) dias da data de recebimento dos envelopes). 
 
12.1.3 - Relativamente à Capacidade Técnica: 
 
12.1.3.1 – Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove o fornecimento e prestação de serviços de instalação e montagem de equipamento análogo ao 
objeto da presente licitação. 
 
12.2 - Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em cópias autenticadas ou à vista do 
original, sendo que a Pregoeira e Equipe de Apoio não autenticarão documentos através de cópias 
autenticadas, sendo aceitos somente os documentos originais A ausência ou irregularidade de qualquer 
um dos itens acima poderá ensejar a inabilitação do proponente. 
 
12.3 - Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou quando não declarada 
sua validade pelo emitente, expedido há 60 (sessenta) dias, no máximo, da data de recebimento dos 
envelopes. 
 
13 - ANÁLISES DA QUALIFICAÇÃO (HABILITAÇÃO) DOS LICITANTES 
 
13.1 - Encerrada a fase de lance para os itens deste Edital, a Pregoeira procederá à abertura do envelope 
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando sua 
regularidade. 
 
13.2 - Constatado o atendimento das exigências editalícias, será declarado vencedor do certame aquele 
que ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
13.3 - Uma vez proclamado o vencedor da licitação, a Pregoeira poderá negociar com este melhor condição 
para o fornecimento, inclusive quanto aos preços/descontos. Em caso de resultado positivo na negociação, os 
novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor a proposta, observado o 
disposto no subitem 9.2.3 deste Edital. 
 
13.4 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira examinará a habilitação das 
licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda aos requisitos do Edital. 
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13.5 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira 
poderá suspender a sessão e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
habilitação ou de outras propostas escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o 
art. 48, § 3° da Lei 8.666/93. 
 
14 – RECURSOS 
 
14.1 - Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do vencedor 
pela Pregoeira, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões 
(motivação), que serão registrados em ata. 
 
14.2 – A Pregoeira suspenderá a sessão e será concedido ao licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentar as razões do recurso, assegurando aos demais licitantes prazo igual, após o término do prazo do 
recorrente, em continuidade e sem prévia notificação, para o oferecimento das contrarrazões 
correspondentes. 
 
14.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão 
deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo a Pregoeira adjudicar o 
objeto à vencedora. 
 
14.4 - Decididos os recursos eventualmente formulados, ou inexistindo estes, a Pregoeira procederá à 
adjudicação do objeto deste Pregão e encaminhará o processo para homologação pela autoridade competente. 
 
15 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
15.1 - O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pela pregoeira e pelos 
licitantes, na qual deverão ser registradas as justificativas das eventuais declarações de 
aceitabilidade/inaceitabilidade e classificação/desclassificação de propostas, bem como de 
habilitação/inabilitação proclamadas, os fundamentos da adjudicação feita pela pregoeira, bem como os 
valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais finais oferecidos, com os nomes dos respectivos 
ofertantes, que serão registrados em uma planilha que passará a fazer parte integrante e inseparável da ata, e 
quaisquer outras ocorrências da sessão. 
 
15.2 - A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pela pregoeira, ficará sujeita a homologação do 
Prefeito Municipal. 
 
16 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DA SUA VIGÊNCIA 
 
16.1 – O licitante ao qual for homologado o objeto do certame será convocado pela Administração para 
assinar a Ata de Registro de Preço no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
16.2 – Na hipótese do Proponente vencedor se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço no prazo estipulado 
na cláusula anterior, estará sujeito ao disposto no artigo 81 da Lei 8666/93, com a consequente aplicação das 
sanções de multas, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de São 
José da Barra, conforme artigo 87, incisos II e III da mesma Lei. 
 
16.3 - O licitante vencedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço estará sujeito às seguintes 
penalidades: 
 
16.3.1 – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São José da Barra, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos; e 
16.3.2 - Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação. 
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16.4 - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e 
a ampla defesa. 
 
16.5 – A Ata de Registro de Preço a ser firmada entre o Município e a empresa que apresentar o 
menor preço, terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
 
17 – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA  
 
17.1 - A detentora será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução deste Pregão.  
 
17.2 - A detentora será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem 
como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
 
17.3 - A detentora reconhece ao Município de São José da Barra o direito de, a critério deste, descontar dos 
pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas neste Pregão.   
 
17.4 - A detentora não poderá sem anuência do Município de São José da Barra, modificar quaisquer 
especificações deste Pregão.  
  
17.5 - A detentora é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de São José 
da Barra, do fornecimento, em qualquer momento, devendo prestar as informações e esclarecimentos 
solicitados.  
 
17.6 - A detentora é obrigada a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a entrega do objeto no todo ou em parte. 
 
17.7 - A detentora é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Pregão em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
17.8 - A detentora deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como 
diligenciar para que os produtos estejam em perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios.  
 
17.9 - A detentora será responsável pelo transporte, montagem, instalação e configuração das lousas nos 
locais definidos para entrega e, em caso de substituição ou devolução, todas as despesas inerentes correrão 
por conta da mesma. 
 
17.10 - A detentora deverá manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas neste Edital. 
 
17.11 - A detentora deverá dar garantia da lousa digital e panorâmica pelo período de 12 (doze) meses e de 
05 (cinco) anos para o quadro interativo, contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou falhas, contados da 
data do recebimento definitivo dos mesmos. Os demais dispositivos, componentes e materiais do sistema 
que compõem o objeto do presente Edital deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra 
quaisquer defeitos de fabricação e/ou falhas, contados da data do recebimento definitivo dos mesmos.  
 
17.11.1 - A detentora deverá fornecer assistência técnica e fornecimento de peças de reposição durante o 
período de garantia.  
17.11.2 - Todas as peças e todos os equipamentos empregados deverão ser originais ou equivalentes em 
qualidade, características físicas e elétricas. 
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17.12 - A detentora deverá fornecer capacitação dos profissionais que utilizarão os equipamentos, de forma 
presencial, a ser realizada no Município de São José da Barra, em local predefinido pelo gerenciador, sendo 
que a data de sua realização será combinada entre as partes. O conteúdo programático deve focar a efetiva 
utilização dos equipamentos e das ferramentas da solução no processo de ensino e aprendizagem. 
 
17.13 - A detentora será responsável pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação de 
profissionais de sua equipe. 
 
18 – DAS OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR 
 
18.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa fornecer o objeto 
adjudicado dentro das especificações. 
 
18.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
18.3 - Designar um servidor para acompanhar a entrega dos equipamentos, nos termos do art. 67, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
18.4 - Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento, fixando prazo para sua correção. 
 
18.5 - Fiscalizar livremente o fornecimento dos equipamentos, não eximindo a licitante vencedora de total 
responsabilidade quanto ao fornecimento dos mesmos. 
 
18.6 - Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da 
entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora das especificações deste 
Edital. 
 
19 - DA ENTREGA DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
19.1 – A detentora será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro 
de Preço. 
 
19.2 – Os equipamentos objeto desta Licitação deverão ser entregues nos seguintes endereços:  
 

a) Escola Municipal Professora Maria Aparecida Passos, endereço: Travessa Ari Brasileiro de Castro, 
n°. 55, Centro, São José da Barra/MG. 

b) Escola Municipal Dr. José de Carvalho Faria, endereço: Rua Juvenal Dias, n°. 57, bairro Cachoeira 
da Laje, São José da Barra/MG. 

c) Escola Municipal José Marcelino Pereira, endereço: Praça Bom Jesus, s/n°., bairro Bom Jesus dos 
Campos, São José da Barra/MG. 

d) Pré-Escolar Arco-Íris, endereço: Rua Três Pontas, Quadra 44, s/n°., bairro Furnas, São José da 
Barra/MG. 

 
19.3 - O prazo para entrega das lousas é de 10 (dez) dias úteis contados a partir da emissão da Ordem de 
Fornecimento, conforme as condições estipuladas na mesma, no horário das 08h00min às 11h30min – 
12h30min às 15h30min, não sendo aceitas entregas fora deste horário.  
 
19.4 - Somente após a emissão da Ordem de Fornecimento, é que a detentora deverá iniciar o cumprimento 
das obrigações que tiver assumido com o Município de São José da Barra. 
 
19.5 – O objeto desta Licitação não será recebido se estiver em desacordo com as condições estipuladas 
neste Edital e seus anexos, ou na Ordem de Fornecimento. 
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19.6 - Não serão aceitos equipamentos com vícios ou defeitos. 
 
19.7 - A detentora deverá prestar, obrigatória e imediatamente, esclarecimentos às solicitações requeridas 
pelo gerenciador, documentando-as. 
 
19.8 – A detentora deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
 
19.9 – Nos termos do Artigo 15, § 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, durante o 
prazo de validade deste processo licitatório, o Município de São José da Barra não será obrigado a 
adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os equipamentos objeto deste edital, podendo utilizar, para 
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 
qualquer espécie à empresa vencedora. 
 
20 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
20.1 - O Município de São José da Barra reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o 
recebimento do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou 
exclusivo critério de avaliação. 
 
20.2 - A avaliação será realizada por servidor do Município de São José da Barra, ou a quem o município 
designar que por seus conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca 
da aceitação do objeto. 
 
20.3 - Na eventualidade do Município de São José da Barra recusar-se a receber o objeto por estar ele em 
desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto com despesa de 
transporte ou qualquer outra necessária à devolução ou à substituição do objeto deste Edital. 
  
 21 - DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
21.1 - O objeto deste Edital será recebido nas condições descritas abaixo: 
 
21.1.1 - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto com as 
especificações exigidas podendo ser dispensada nos casos previstos no Artigo nº. 74 da Lei 8.666/93; 
21.1.2 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas o que se dará após o 
recebimento provisório. 
 
22 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
22.1 - O Município de São José da Barra acompanhará e fiscalizará toda a entrega do objeto deste Edital, 
através de profissionais competentes, que poderão, constatando a inobservância quanto às especificações 
deste: 
 
22.1.1 - Devolver os equipamentos. 
22.1.2 - Mandar suspender a entrega dos equipamentos. 
22.1.3 - Mandar substituir os equipamentos com vícios, defeitos ou de má qualidade. 
22.1.4 - Suspender o pagamento. 
22.1.5 - Rescindir a Ata de Registro de Preço. 
 
22.2 - O objeto deste Edital, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição desde que 
comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor, bem como alterações que comprometam a 
integridade dos equipamentos. 
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23 - DOS PREÇOS 
 
23.1 - Os preços ofertados poderão sofrer correções para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da 
Ata de Registro de Preço, na hipótese de sobrevirem fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, 
devendo a detentora requerer a correção à Secretaria competente, fazendo provas, depois de transcorrido o 
prazo de validade da proposta.  
 
24 - DO PAGAMENTO 
 
24.1 - Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do país, de acordo com a quantidade de 
equipamentos entregues, através de depósito em conta corrente da detentora, a cargo do município até 30 
(trinta) dias contados da data de entrega, desde que apresentada a respectiva nota fiscal. 
 
24.2 – A detentora deverá informar junto à Nota Fiscal, o banco, a agência e a conta corrente em seu nome, 
para efetuar o depósito do pagamento.  
 
24.3 – Nenhum pagamento será efetuado à detentora, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
24.4 - Nenhum pagamento de acréscimo no preço dos equipamentos será autorizado sem o devido 
aditamento contratual. 
 
25 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
25.1 – A Ata de Registro de Preço advinda deste Pregão poderá ser alterada, com as devidas justificativas, 
conforme Artigo nº. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
26 - DAS PENALIDADES E DA INEXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
26.1 - A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preço enseja a sua rescisão nos termos do Artigo 
nº. 78 com as conseqüências contratuais previstas no Artigo nº. 80 ambos da Lei nº. 8.666/93 e Artigo 7º da 
Lei nº. 10.520/02, e as previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções: 
 
26.1.1 – Advertência. 
 
26.1.2 - Multa: 
 
26.1.2.1 - O atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preço sujeitará a detentora ao pagamento 
de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido por dia de atraso. 
26.1.2.2 - Na hipótese do proponente vencedor inadimplir total ou parcialmente o ajuste oriundo deste Edital, 
a Administração poderá garantida prévia defesa, aplicar multa de 5% (cinco por cento), do valor total 
ajustado, atualizado. 
26.1.2.3 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos 
devidos à detentora, o valor da multa prevista neste Edital. 
 
26.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 05 (cinco) anos. 
 
26.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição, bem como encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma legal, salvo a superveniência 
comprovada de motivo de força maior desde que aceito pelo Município. 
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27 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
27.1 - É vedada a subcontratação do objeto deste Pregão. 
 
28 - DA SUB-ROGAÇÃO DA DETENTORA 
 
28.1 - Será expressamente vedada à sub-rogação da empresa vencedora, salvo o disposto na cláusula seguinte 
deste Pregão. 
 
29 - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES 
 
29.1 – A Ata de Registro de Preço advinda deste Pregão vincula as partes que dela participam e seus 
sucessores a qualquer título. 
 
30 - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
30.1 – A Ata de Registro de Preço advinda deste Pregão reger-se-á em conformidade com os termos desta, 
com a Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
31 - DOS CASOS OMISSOS 
 
31.1 - Os casos omissos do presente Pregão serão resolvidos pelas partes, que deverão valer-se das disposições 
da Lei nº. 10.520/2002, Lei nº. 8666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
32 - DO FORO 
 
32.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Alpinópolis-MG para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este 
Pregão, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado.  
 
33 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
33.1 - A pregoeira ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências 
que considerarem necessárias, para esclarecer ou completar a instrução do processo licitatório. 
 
33.2 - A apresentação de proposta implica tacitamente a aceitação de todos os termos contidos neste Pregão.  
 
33.3 - Em qualquer fase do procedimento Licitatório, o Município de São José da Barra se reserva o direito de 
solicitar aos proponentes esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito juízo e entendimento dos 
documentos apresentados. 
 
33.4 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, em qualquer época, alterar as datas fixadas 
nestes documentos do Pregão, bem como suspender, revogar ou anular, total ou parcialmente, em qualquer de 
suas etapas. A ele se reserva ainda o direito de INABILITAR ou DESCLASSIFICAR qualquer proposta que não 
atenda a todas as condições estabelecidas desta e nos documentos que dela fazem parte. 
 
33.5 - Todas as condições desta licitação, bem como os elementos nela referidos, especificações, documentos de 
habilitação, documentos técnicos e financeiros, proposta comercial, cronograma, relação quantitativa e outros 
constantes deste processo licitatório, serão partes integrantes da Ata de Registro de Preço a ser celebrada entre a 
Licitante vencedora e o Município de São José da Barra. 
 
33.6 - E para conhecimento de todos é expedido o presente Edital, sendo publicado o seu extrato no Quadro 
de Avisos desta Municipalidade, no Jornal Folha da Manhã (Jornal Regional da cidade de Passos/MG) e 
publicado ainda no site www.saojosedabarra.mg.gov.br. 
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33.7 - O Edital e seus anexos estão à disposição no site: www.saojosedabarra.mg.gov.br e no Setor de 
Licitação. Para a obtenção da cópia do presente Edital, os interessados deverão apresentar comprovante de 
pagamento da guia de arrecadação de taxa não reembolsável no valor de R$10,00 (dez reais) a ser recolhida 
através de guia de arrecadação, no Setor de Arrecadação desta Prefeitura. 
 
 

São José da Barra, 25 de outubro de 2021. 
 
 

___________________________________________ 
LARISSA AVELAR SILVA VASCONCELOS 

Pregoeira Titular da Comissão Permanente de Licitação 
 
 

________________________________________ 
CELIA MARIA DE LIMA MARTINS 

Equipe de Apoio 

________________________________________ 
LETÍCIA APARECIDA SILVA REIS 

Equipe de Apoio 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 087/2021 

REGISTRO DE PREÇO 

 
1 - OBJETO: “Registro de Preço visando à eventual aquisição incluindo montagem, instalação e 
configuração de lousas interativas multimídia”. 
 
2 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 

Item Quantidade Unidade Descrição 
Preço Unitário 
de Referência 

01 15 Unidade 

Lousa Interativa Multimídia Panorâmica Retrátil de 3 
Módulos 
 
Lousa panorâmica retrátil interativa multimídia, dá acesso 
a tecnologia ampliando as possibilidades de fixação do 
conteúdo digital sem perder a utilização da escrita 
tradicional possibilitando o usuário a trabalhar diversas 
formas pedagógicas digitais e analógicas, a sua superfície 
de trabalho analógica é fabricada por um laminado 
plástico branco e quadriculada que auxilia o alinhamento 
da escrita e permite o perfeito uso de desenhos gráficos 
matemáticos e artísticos, a tecnologia interativa fica 
instalada no módulo central parte nobre da lousa sendo 
protegida por um painel retrátil possibilitando a 
interatividade digital. 
 
Dimensões 
 
Lousa panorâmica retrátil interativa multimídia deve 
possuir 1,37 metros de altura mínima x 4,87 metros de 
largura máxima, dividida em 03 módulos sendo 2 laterais 
analógicos calandrados em curvatura parabólica e 1 central 
digital com área útil touch de no mínimo 60” e no máximo 
70 polegadas, com painel retrátil que possibilita a 
integração no modulo central da escrita analógica e acesso 
a tecnologia digital touch este deve possuir sistema de 
segurança com fechadura. Os módulos devem ser 
totalmente integrados tornando-se peça única com junções 
em mesmo nível. 
 
Material Chassi 
 
Chassi estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 
milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetro; 
Proteção oxidação de todas as partes metálicas por sistema 
ecológico a base de acido fosfórico e deposição de camada 
superficial de fosfato de zinco. Revestimento protetivo e 
acabamento executado por aplicação de pigmentos e 
resinas automotivas de poliéster em forma liquida com 
posterior catalisação em estufa. Superfície de trabalho: 
Superfície de trabalho deve ser fabricada com laminado 

R$ 42.136,11 
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fenol melâminico de alta pressão estrutural com 30 
milímetros de espessura, com a superfície branca plástica 
quadriculada, material a prova d’água evitando danos na 
superfície por umidade. Colunas laterais: deve ser 
configurada por uma base de apoio estruturado em 
cambota boleada de forma que contribua evitando 
acidentes em partes ponte agudas com acabamento na cor 
cinza, medindo 1370 de altura e sua profundidade de 30 
centímetros. Sistema de Áudio: o sistema de áudio é 
integrado e deve conter 02 auto falantes triaxial de 300 
watts instalados acoplados na moldura superior com caixas 
seladas e 01 amplificador compacto com técnica moderna 
de circuito eletrônico que obtém alta qualidade na 
reprodução de sinais em toda faixa de freqüência de áudio 
fornecendo de 100 watts RMS de potência, a carga de 
saída poderá ser substituída por associações serie paralela 
ou mista de que seus valores equivalentes sejam maiores 
ou iguais a 4 watts o amplificador possui resposta plana e 
apresenta excelente desempenho desde super baixas até 
alta F. 
 
O amplificador contém 
 
1- Controle de volume máster; 
2- volume microfone individual;  
3- Botão liga e desliga; 
4- Saída para microfone; 
5- Saída P2 auxiliar; 
6- Led on verde quando acesso indica que o amplificador 
está ligado;  
7- Led off Vermelho quando aceso indica a presença de 
sobrecarga (impedância menor que a especificada ou curto 
na saída) e a proteção é acionada; 
8- Controle na tonalidade de agudos; 
9- Controle na tonalidade de Médios; 
10- Controle na tonalidade de graves. A alimentação do 
amplificador é feita através de corrente Alternada 110/127 
ou 220 VAC com uma chave de seleção em sua parte 
traseira, o amplificador possui fusível de proteção que 
romperá em caso de alimentação inadequada. 
Fixação: São grapas fabricadas em chapa de aço carbono 
dotadas de dobras executadas a frio que servem a função 
de fixação dos módulos, feita por meio de parafusos 
AATT com 50mm de comprimento X 8 mm de diâmetro 
em buchas de poliamida 6.6 com dimensões de 10 mm de 
diâmetro e 50 mm de extensão, dotadas de garras 
específicas para alvenaria.  
Suporte de canetas: deverá ser fixado na borda do módulo 
central inferior e deve ser integrada com a Lousa Digital 
através de cabo embutido. A bandeja deve ser apenas uma 
ferramenta, sendo que todas as funções acima deverão ser 
feitas também por comandos emulativos, sendo assim a 
mesma será apenas para respeitar o legado do professor. 
Tecnologia Digital: Quadro interativo com no mínimo 64 
polegadas na diagonal.  
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Quadro interativo deve pesar no máximo 17 Kg.  
O quadro deve ser sensível ao toque do dedo, não 
dependendo de nenhum dispositivo especial ou 
proprietário para a interação e operação.  
Deve aceitar 4 toques simultâneos, permitindo que 4 
pessoas escrevam ao mesmo tempo. Além disso deve 
suportar reconhecimento de gestos com múltiplos toques, 
tais como zoom na página, aumentar, rotacionar e agrupar 
objetos. 
A conexão com o computador, deverá ser feita através de 
cabo USB 2.0. Conexão sem fio na frequência 2.4 ghz, 
deve estar disponível como opcional.  
A resolução de toque deve ser de no mínimo 12800 x 9600 
pontos. 
A superfície do quadro deve ser de aço cerâmico, de 
altíssima durabilidade, e resistente a danos.  
O tempo de resposta ao toque deve ser entre 6 ms e 12 ms. 
A superfície do quadro deve ser de fácil limpeza, 
permitindo o uso de canetas para quadro branco, pincéis e 
marcadores com tinta.  
O quadro deve suportar a operação em temperaturas entre 
-20°C e 40°C. 
Tecnologia de digitalização deverá ser por Infra 
Vermelho. 
A durabilidade do toque deve ser ilimitada, para que o 
tempo de vida útil do produto seja longa.  
Precisão do toque do dedo deve ser de 1 mm. 
Deve ser compatível com sistemas operacionais Linux, 
Mac e Windows, incluindo Windows 7. 
Pacote de Software: Software deve ser compatível com 
plataforma Windows (XP, Vista, Windows 7), Linux e 
MAC. 
O software deve estar disponível em Português do Brasil. 
O número de licenças deve ser ilimitado, permitindo 
instalar em quantos PCs forem necessários.  
O arquivo gerado pelo software da lousa interativa deve 
permitir a gravação do arquivo nos formatos: PDF, DOC, 
TIFF, IWB, HTML, SVG, JPG, BMP, PNG, AVI, WMV, 
MPEG e SWF.  
O software deve ter recurso para tampar o conteúdo da 
página, e revelar o conteúdo gradativamente.  
Deve possuir o efeito de holofote, permitindo focar a 
atenção das pessoas, em determinada área da tela. 
O software deve permitir criar elementos geométricos, e 
pré-definidas, tais como linhas retas, elipses, quadriláteros 
e triângulos.  
Deve ter recurso para criar polígonos regulares (com todos 
os lados iguais).  
Deve possuir editor de fórmula matemática, com símbolos 
matemáticos disponíveis tais como letras gregas, 
trigonometria, fração, integral, matriz, teoria dos conjuntos 
e expressões algébricas. 
Ao se desenhar uma forma geométrica, deve ser possível 
exibir automaticamente, as medidas dos ângulos gerados. 
Deverá conter no software, uma biblioteca com no mínimo 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

3000 objetos educacionais, divididos e organizados por 
assunto. Dentre estes objetos deverá fornecer: imagens, 
planos de fundo, objetos 3D e objetos em Flash.  
Deverão conter objetos relativos ao curriculum brasileiro, 
incluindo mapas, presidentes do Brasil, bandeiras dos 
estados, animais e frutas típicas, regiões geográficas, entre 
outros.  
O software deverá ser compatível com arquivos em Flash 
(swf), e conter dentro da galeria do software, objetos 
interativos educacionais em Flash.  
Deverá ter integrado, no próprio software do quadro 
interativo, um mecanismo de busca de imagens, 
permitindo encontrar imagens pelo Google, dentro do 
próprio software, para que possam ser utilizadas como 
referência no trabalho.  
Deverá ter recurso para reconhecimento de escrita, 
transformando o manuscrito em caracteres, inclusive de 
forma automática.  
Deverá ter o efeito de narração, reproduzindo em voz, o 
texto que foi inserido dentro do software da lousa 
interativa. 
Dentro do software da lousa interativa deverá ter opção 
para mudar o formato da página com as predefinições: A4; 
4:3; 16:9; 16:10 ou acompanhar a resolução da tela. 
Deverá ter opções de canetas customizáveis, podendo 
mudar a espessura, cor, estilo tracejado, pontilhado, etc. 
Deverá ter ferramenta de captura de tela. Podendo capturar 
qualquer imagem na tela do computador, de forma parcial, 
podendo ainda contornar imagens na tela.  
Deverá ter no próprio software, simuladores de 
ferramentas de medição, como transferidor e régua, além 
de compasso para o traçado de elipses. 
Deve ser possível fazer a cópia de uma página, além de 
renomeá-la, limpar todo o seu conteúdo, ou salvá-la como 
template.  
Deve possuir recurso de gravação, permitindo gravar todas 
as ações na tela do PC, além da voz do interlocutor, 
através de microfone, gerando um arquivo de vídeo 
(incluindo áudio) com todo o conteúdo gravado. Estes 
arquivos deverão ser salvos nos formatos: *.wmv, *.mpeg, 
*.swf e *.avi.  
Deverá ter opção de cronômetro, para controle de tempo 
das atividades.  
Deverá apresentar tipos diferentes de canetas tais como: 
caneta marca -texto, caneta simulando pincel, caneta com 
tinta que desaparece, caneta que reconhece e converte 
formas geométricas. Na própria interface do software, 
deverá ter função para exibição da imagem de uma câmera 
de documentos, ou webcam instalada no computador. 
O software deverá ser compatível com objetos 3D, nos 
formatos: *.3ds; *.dae, *.OBJ, *.off, *.coff, *.stl. Estes 
objetos deverão ser manipulados dentro do próprio 
software da lousa interativa.  
Deverá ter, no software, um atalho para buscas de objetos 
3D, no Google.  
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Deverá ser possível adicionar links aos objetos, sendo 
links para páginas da web, arquivos dentro do PC, ou 
outras páginas dentro do software da lousa.  
O software deverá apresentar teclado virtual, para que seja 
utilizado na própria tela.  
A barra de ferramentas deve ser customizável, podendo 
adicionar ou retirar ícones. Incluindo ícones de softwares 
terceiros (ex. Word, PowerPoint).  
Deverá ter ferramenta para geração de gráficos de funções 
matemáticas. A curva ou reta deverá ser exibida, a partir 
da inserção de uma função e de parâmetros. Deve permitir 
aplicar efeito de transparência nos objetos manipulados 
dentro do software.  
Deverá ter opção para reproduzir dentro de uma página, 
todas as ações nela feitas, a qualquer momento, sem a 
necessidade de se iniciar um processo de gravação.  
Deverá ter um leitor de vídeo, para que arquivos de vídeos 
possam ser reproduzidos, permitindo a interação e 
anotações sobre a tela do leitor.  
Deverá ser possível fazer anotações sobre qualquer 
aplicação disponível no computador, utilizando canetas em 
diferentes cores e espessuras.  
 
(Item de ampla concorrência). 

02 05 Unidade 

Lousa Interativa Multimídia Panorâmica Retrátil de 3 
Módulos 
 
Lousa panorâmica retrátil interativa multimídia, dá acesso 
a tecnologia ampliando as possibilidades de fixação do 
conteúdo digital sem perder a utilização da escrita 
tradicional possibilitando o usuário a trabalhar diversas 
formas pedagógicas digitais e analógicas, a sua superfície 
de trabalho analógica é fabricada por um laminado 
plástico branco e quadriculada que auxilia o alinhamento 
da escrita e permite o perfeito uso de desenhos gráficos 
matemáticos e artísticos, a tecnologia interativa fica 
instalada no módulo central parte nobre da lousa sendo 
protegida por um painel retrátil possibilitando a 
interatividade digital. 
 
Dimensões 
 
Lousa panorâmica retrátil interativa multimídia deve 
possuir 1,37 metros de altura mínima x 4,87 metros de 
largura máxima, dividida em 03 módulos sendo 2 laterais 
analógicos calandrados em curvatura parabólica e 1 central 
digital com área útil touch de no mínimo 60” e no máximo 
70 polegadas, com painel retrátil que possibilita a 
integração no modulo central da escrita analógica e acesso 
a tecnologia digital touch este deve possuir sistema de 
segurança com fechadura. Os módulos devem ser 
totalmente integrados tornando-se peça única com junções 
em mesmo nível. 
 
 

R$ 42.136,11 
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Material Chassi 
 
Chassi estruturado em perfis tubulares com 20 x 20 
milímetros de seção e espessura de paredes 1,5 milímetro; 
Proteção oxidação de todas as partes metálicas por sistema 
ecológico a base de acido fosfórico e deposição de camada 
superficial de fosfato de zinco. Revestimento protetivo e 
acabamento executado por aplicação de pigmentos e 
resinas automotivas de poliéster em forma liquida com 
posterior catalisação em estufa. Superfície de trabalho: 
Superfície de trabalho deve ser fabricada com laminado 
fenol melâminico de alta pressão estrutural com 30 
milímetros de espessura, com a superfície branca plástica 
quadriculada, material a prova d’água evitando danos na 
superfície por umidade. Colunas laterais: deve ser 
configurada por uma base de apoio estruturado em 
cambota boleada de forma que contribua evitando 
acidentes em partes ponte agudas com acabamento na cor 
cinza, medindo 1370 de altura e sua profundidade de 30 
centímetros. Sistema de Áudio: o sistema de áudio é 
integrado e deve conter 02 auto falantes triaxial de 300 
watts instalados acoplados na moldura superior com caixas 
seladas e 01 amplificador compacto com técnica moderna 
de circuito eletrônico que obtém alta qualidade na 
reprodução de sinais em toda faixa de freqüência de áudio 
fornecendo de 100 watts RMS de potência, a carga de 
saída poderá ser substituída por associações serie paralela 
ou mista de que seus valores equivalentes sejam maiores 
ou iguais a 4 watts o amplificador possui resposta plana e 
apresenta excelente desempenho desde super baixas até 
alta F. 
 
O amplificador contém 
 
1- Controle de volume máster; 
2- volume microfone individual;  
3- Botão liga e desliga; 
4- Saída para microfone; 
5- Saída P2 auxiliar; 
6- Led on verde quando acesso indica que o amplificador 
está ligado;  
7- Led off Vermelho quando aceso indica a presença de 
sobrecarga (impedância menor que a especificada ou curto 
na saída) e a proteção é acionada; 
8- Controle na tonalidade de agudos; 
9- Controle na tonalidade de Médios; 
10- Controle na tonalidade de graves. A Alimentação do 
Amplificador é feita através de corrente Alternada 110/127 
ou 220 VAC com uma chave de seleção em sua parte 
traseira, o amplificador possui fusível de proteção que 
romperá em caso de alimentação inadequada. 
Fixação: São grapas fabricadas em chapa de aço carbono 
dotadas de dobras executadas a frio que servem a função 
de fixação dos módulos, feita por meio de parafusos 
AATT com 50mm de comprimento X 8 mm de diâmetro 
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em buchas de poliamida 6.6 com dimensões de 10 mm de 
diâmetro e 50 mm de extensão, dotadas de garras 
específicas para alvenaria.  
Suporte de canetas: deverá ser fixado na borda do módulo 
central inferior e deve ser integrada com a Lousa Digital 
através de cabo embutido. A bandeja deve ser apenas uma 
ferramenta, sendo que todas as funções acima deverão ser 
feitas também por comandos emulativos, sendo assim a 
mesma será apenas para respeitar o legado do professor. 
Tecnologia Digital: Quadro interativo com no mínimo 64 
polegadas na diagonal.  
Quadro interativo deve pesar no máximo 17 Kg.  
O quadro deve ser sensível ao toque do dedo, não 
dependendo de nenhum dispositivo especial ou 
proprietário para a interação e operação.  
Deve aceitar 4 toques simultâneos, permitindo que 4 
pessoas escrevam ao mesmo tempo. Além disso deve 
suportar reconhecimento de gestos com múltiplos toques, 
tais como zoom na página, aumentar, rotacionar e agrupar 
objetos. 
A conexão com o computador, deverá ser feita através de 
cabo USB 2.0. Conexão sem fio na frequência 2.4 ghz, 
deve estar disponível como opcional.  
A resolução de toque deve ser de no mínimo 12800 x 9600 
pontos. 
A superfície do quadro deve ser de aço cerâmico, de 
altíssima durabilidade, e resistente a danos.  
O tempo de resposta ao toque deve ser entre 6 ms e 12 ms. 
A superfície do quadro deve ser de fácil limpeza, 
permitindo o uso de canetas para quadro branco, pincéis e 
marcadores com tinta.  
O quadro deve suportar a operação em temperaturas entre 
-20°C e 40°C. 
Tecnologia de digitalização deverá ser por Infra 
Vermelho. 
A durabilidade do toque deve ser ilimitada, para que o 
tempo de vida útil do produto seja longa.  
Precisão do toque do dedo deve ser de 1 mm. 
Deve ser compatível com sistemas operacionais Linux, 
Mac e Windows, incluindo Windows 7. 
Pacote de Software: Software deve ser compatível com 
plataforma Windows (XP, Vista, Windows 7), Linux e 
MAC. 
O software deve estar disponível em Português do Brasil. 
O número de licenças deve ser ilimitado, permitindo 
instalar em quantos PCs forem necessários.  
O arquivo gerado pelo software da lousa interativa deve 
permitir a gravação do arquivo nos formatos: PDF, DOC, 
TIFF, IWB, HTML, SVG, JPG, BMP, PNG, AVI, WMV, 
MPEG e SWF.  
O software deve ter recurso para tampar o conteúdo da 
página, e revelar o conteúdo gradativamente.  
Deve possuir o efeito de holofote, permitindo focar a 
atenção das pessoas, em determinada área da tela. 
O software deve permitir criar elementos geométricos, e 
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pré-definidas, tais como linhas retas, elipses, quadriláteros 
e triângulos.  
Deve ter recurso para criar polígonos regulares (com todos 
os lados iguais).  
Deve possuir editor de fórmula matemática, com símbolos 
matemáticos disponíveis tais como letras gregas, 
trigonometria, fração, integral, matriz, teoria dos conjuntos 
e expressões algébricas. 
Ao se desenhar uma forma geométrica, deve ser possível 
exibir automaticamente, as medidas dos ângulos gerados. 
Deverá conter no software, uma biblioteca com no mínimo 
3000 objetos educacionais, divididos e organizados por 
assunto. Dentre estes objetos deverá fornecer: imagens, 
planos de fundo, objetos 3D e objetos em Flash.  
Deverão conter objetos relativos ao curriculum brasileiro, 
incluindo mapas, presidentes do Brasil, bandeiras dos 
estados, animais e frutas típicas, regiões geográficas, entre 
outros.  
O software deverá ser compatível com arquivos em Flash 
(swf), e conter dentro da galeria do software, objetos 
interativos educacionais em Flash.  
Deverá ter integrado, no próprio software do quadro 
interativo, um mecanismo de busca de imagens, 
permitindo encontrar imagens pelo Google, dentro do 
próprio software, para que possam ser utilizadas como 
referência no trabalho.  
Deverá ter recurso para reconhecimento de escrita, 
transformando o manuscrito em caracteres, inclusive de 
forma automática.  
Deverá ter o efeito de narração, reproduzindo em voz, o 
texto que foi inserido dentro do software da lousa 
interativa. 
Dentro do software da lousa interativa deverá ter opção 
para mudar o formato da página com as predefinições: A4; 
4:3; 16:9; 16:10 ou acompanhar a resolução da tela. 
Deverá ter opções de canetas customizáveis, podendo 
mudar a espessura, cor, estilo tracejado, pontilhado, etc. 
Deverá ter ferramenta de captura de tela. Podendo capturar 
qualquer imagem na tela do computador, de forma parcial, 
podendo ainda contornar imagens na tela.  
Deverá ter no próprio software, simuladores de 
ferramentas de medição, como transferidor e régua, além 
de compasso para o traçado de elipses. 
Deve ser possível fazer a cópia de uma página, além de 
renomeá-la, limpar todo o seu conteúdo, ou salvá-la como 
template.  
Deve possuir recurso de gravação, permitindo gravar todas 
as ações na tela do PC, além da voz do interlocutor, 
através de microfone, gerando um arquivo de vídeo 
(incluindo áudio) com todo o conteúdo gravado. Estes 
arquivos deverão ser salvos nos formatos: *.wmv, *.mpeg, 
*.swf e *.avi.  
Deverá ter opção de cronômetro, para controle de tempo 
das atividades.  
Deverá apresentar tipos diferentes de canetas tais como: 
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caneta marca -texto, caneta simulando pincel, caneta com 
tinta que desaparece, caneta que reconhece e converte 
formas geométricas. Na própria interface do software, 
deverá ter função para exibição da imagem de uma câmera 
de documentos, ou webcam instalada no computador. 
O software deverá ser compatível com objetos 3D, nos 
formatos: *.3ds; *.dae, *.OBJ, *.off, *.coff, *.stl. Estes 
objetos deverão ser manipulados dentro do próprio 
software da lousa interativa.  
Deverá ter, no software, um atalho para buscas de objetos 
3D, no Google.  
Deverá ser possível adicionar links aos objetos, sendo 
links para páginas da web, arquivos dentro do PC, ou 
outras páginas dentro do software da lousa.  
O software deverá apresentar teclado virtual, para que seja 
utilizado na própria tela.  
A barra de ferramentas deve ser customizável, podendo 
adicionar ou retirar ícones. Incluindo ícones de softwares 
terceiros (ex. Word, PowerPoint).  
Deverá ter ferramenta para geração de gráficos de funções 
matemáticas. A curva ou reta deverá ser exibida, a partir 
da inserção de uma função e de parâmetros. Deve permitir 
aplicar efeito de transparência nos objetos manipulados 
dentro do software.  
Deverá ter opção para reproduzir dentro de uma página, 
todas as ações nela feitas, a qualquer momento, sem a 
necessidade de se iniciar um processo de gravação.  
Deverá ter um leitor de vídeo, para que arquivos de vídeos 
possam ser reproduzidos, permitindo a interação e 
anotações sobre a tela do leitor.  
Deverá ser possível fazer anotações sobre qualquer 
aplicação disponível no computador, utilizando canetas em 
diferentes cores e espessuras.  

 
3 - JUSTIFICATIVA  
 
3.1 – A presente aquisição visa o desenvolvimento da educação ofertada pelo Município, buscando sempre 
aprimorar os métodos e técnicas de transmissão de conteúdo aos alunos, inclusive, por meio da 
implementação dos melhores equipamentos disponíveis no mercado de ensino. Nos dias atuais, há uma nova 
realidade no cotidiano educacional, onde os alunos dominam a linguagem digital, enquanto, os professores 
são fruto de uma pedagogia tradicional. A lousa interativa digital é um moderno equipamento e uma forte 
tendência na área educacional, consistindo em uma tecnologia híbrida, que combina o tradicional método de 
ensino via lousa com a dinamicidade que reclama a modernidade. Por meio da lousa interativa digital é 
possível trabalhar a integração e colaboração entre os alunos e professores, mediante o acesso de conteúdo 
online, bem como, escrever, desenhar e arquivar os assuntos de aula, tornando o conteúdo mais significativo 
ao aluno. O estudante contemporâneo está naturalmente inserido no mundo digital, razão pela qual agregar a 
tecnologia com o método de ensino é uma necessidade atual como forma de potencializar os conteúdos e 
motivar o aprendizado. 
 
4 – FISCALIZAÇÃO 
 
4.1 – A fiscalização e o recebimento definitivo do objeto deste Pregão serão feitos pela Secretaria solicitante.  
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ANEXO II 

MODELO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

(com firma reconhecida) 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de São José da Barra 

 

Ref.: Credenciamento/Procuração. 

 

 

A signatária................., com inscrição no CNPJ sob o nº...................., estabelecida à ....................., telefone 

.............., neste ato representada pelo Sr. ......................., nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. 

................., RG nº.................., CPF nº................., com domicílio .................., para o fim especial de 

representá-la junto à Prefeitura do Município de São José da Barra/MG, no Processo Licitatório nº. 087/2021 

– Pregão Presencial nº. 052/2021, com poderes para apresentar Envelopes Proposta e Documentos de 

Habilitação, formular ofertas e lances de preços na sessão pública, interpor recursos, apresentar 

impugnações a recursos, assinar Atas de Registro de Preços, bem como praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame. 

 

Local e Data: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

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

Nome e assinatura da Licitante 

 

 

OBS.: Este documento deve vir à parte, FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de São José da Barra 

 

A signatária ...................., CNPJ ......................... , por seu representante legal, declara estar de acordo com 

todos os termos do Processo Licitatório nº. 087/2021 – Pregão Presencial nº. 052/2021 e de todos os seus 

anexos, todos de seu integral conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e não 

incorre em nenhuma condição impeditiva de participação na licitação. 

 

Local e Data 

 
 

................................................ 
Nome e assinatura da Licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Este documento deve vir à parte, FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

 
 
 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº. _________________, 

Inscrição Estadual _________________________, com sede à _______________________ (constar 

endereço completo), telefone: ______________ e fax _______________, por seu representante legal o Sr. 

(a) _______________________________, portador da cédula de identidade nº ________________ e do CPF 

nº _________________, com domicílio à _________________________, DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  )   

 
 
Local e data: ............................................................................ 
 
 
 
Representante legal: ................................................................. 
 
 
 
Obs.: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 087/2021 

REGISTRO DE PREÇO 

 

- Razão Social do Licitante:________________________________________________________________ 

- CNPJ:________________________________________________________________________________ 

- Endereço completo:_____________________________________________________________________ 

- Telefone/Fax/E-mail:____________________________________________________________________ 

- Processo Licitatório nº. 087/2021 – Pregão Presencial nº. 052/2021 – Registro de Preço 

- Objeto: Registro de Preço visando à eventual aquisição incluindo montagem, instalação e configuração de 

lousas interativas multimídia. 

 

Item Unidade Quantidade Descrição 

Marca, Modelo e 
Número de Registro 

no Órgão Competente 
(se houver) 

Valor 
Unitário 

Valor 
total 

       

       

Valor Total da Proposta: R$  
 
 

 Validade da Proposta: ___________________. 
 Informamos que o Sr. (a) (nome completo, inscrição da cédula de identidade e CPF) está apto a 
assinar a Ata de Registro de Preço. 
 A Ata de Registro de Preço e as Ordens de Fornecimento deverão ser endereçadas no seguinte 
endereço: (endereço completo, telefone/fax e e-mail). 
 
- Declaramos sob as penalidades da lei, e para fins de participação no Pregão Presencial nº. 052/2021 que: 
 
 Nos preços propostos estão inclusas as despesas de encargos fiscais e comerciais e todos os 
encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos serviços, tributos 
incidentes, despesas de transporte e demais custos necessários ao perfeito cumprimento da obrigação objeto 
da licitação em referência. 
 Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, 
bem como às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. 
 
 
 
 
 

Local e data:..................................................................................... 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
Nome Completo e Assinatura do responsável 
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ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 087/2021 

 
Aos ...... dias do mês de ....... do ano de 2021, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.616.458/0001-32, com sede administrativa na 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, nº. 272, Centro, na cidade de São José da Barra - MG, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, senhor Paulo Sérgio Leandro de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF 950.474.096-00 e do RG M-7.510.571 SSP/MG, nos termos da Lei nº. 10.520/2002 e 
subsidiariamente na lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, bem como nos Decretos Municipais nº. 
391/2006 e 392/2006 e demais normas aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no 
Processo Licitatório nº. 087/2021, modalidade Pregão Presencial nº. 052/2021 – Registro de Preços, por 
deliberação da Pregoeira do Município, conforme Ata da sessão pública do dia ........ e homologada em 
.........., no referido processo, RESOLVE firmar a presente Ata de Registro de Preço, cujo objeto é a 
“Eventual aquisição incluindo montagem, instalação e configuração de lousas interativas multimídia”, 
oferecido pela empresa ........., inscrita no CNPJ sob o nº ..........., com sede ............, CEP ........., Município de 
.........., telefone: ..........., e-mail: ........................neste ato representada pelo senhor ................, portador da 
cédula de identidade nº ......... e inscrito no C.P.F. nº .........., de cuja proposta foi vencedora no certame acima 
referido observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Parágrafo único - Constitui objeto do presente instrumento, o “Registro de Preço visando à eventual 
aquisição incluindo montagem, instalação e configuração de lousas interativas multimídia”.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
2.1 – A Ata de Registro de Preço terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura. 
 
2.2 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo nº. 78 da Lei de Licitações, a presente Ata de 
Registro de Preço será cancelada, garantido à detentora, o contraditório e ampla defesa. 
 
2.3 – A Ata de Registro de Preço poderá ser alterada, com as devidas justificativas, conforme Artigo nº. 65 
da Lei 8.666/93. 
 
CLÁSULA TERCEIRA - DA ENTREGA DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
3.1 – A detentora será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de 
Registro de Preço. 
 
3.2 – Os equipamentos objeto desta Ata de Registro de Preço deverão ser entregues nos seguintes endereços:  
 

a) Escola Municipal Professora Maria Aparecida Passos, endereço: Travessa Ari Brasileiro de Castro, 
n°. 55, Centro, São José da Barra/MG. 

b) Escola Municipal Dr. José de Carvalho Faria, endereço: Rua Juvenal Dias, n°. 57, bairro Cachoeira 
da Laje, São José da Barra/MG. 

c) Escola Municipal José Marcelino Pereira, endereço: Praça Bom Jesus, s/n°., bairro Bom Jesus dos 
Campos, São José da Barra/MG. 

d) Pré-Escolar Arco-Íris, endereço: Rua Três Pontas, Quadra 44, s/n°., bairro Furnas, São José da 
Barra/MG. 

 
3.3 - O prazo para entrega das lousas é de 10 (dez) dias úteis contados a partir da emissão da Ordem de 
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Fornecimento, conforme as condições estipuladas na mesma, no horário das 08h00min às 11h30min – 
12h30min às 15h30min, não sendo aceitas entregas fora deste horário.  
 
3.4 - Somente após a emissão da Ordem de Fornecimento, é que a detentora deverá iniciar o cumprimento 
das obrigações que tiver assumido com o Município de São José da Barra. 
 
3.5 – O objeto desta Ata de Registro de Preço não será recebido se estiver em desacordo com as condições 
estipuladas no Edital a que se refere e seus anexos, ou na Ordem de Fornecimento. 
 
3.6 - Não serão aceitos equipamentos com vícios ou defeitos. 
 
3.7 - A detentora deverá prestar, obrigatória e imediatamente, esclarecimentos às solicitações requeridas pelo 
gerenciador, documentando-as. 
 
3.8 – A detentora deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital a que se 
refere. 
 
3.9 – Nos termos do Artigo 15, § 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, durante o 
prazo de validade deste processo licitatório, o Município de São José da Barra não será obrigado a 
adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os equipamentos objeto deste instrumento, podendo 
utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à detentora. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1 - O Município de São José da Barra reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o recebimento 
do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou exclusivo 
critério de avaliação.  
 
4.2 - A avaliação será realizada por servidor do Município de São José da Barra ou a quem designar que por 
seus conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca da aceitação do 
objeto.  
 
4.3 - Na eventualidade do Município de São José da Barra recusar-se a receber o objeto por estar ele em 
desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto com despesas de 
encargos fiscais e comerciais e todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento do objeto, tributos incidentes e demais custos.  
 
4.4 - Fica reservado ao Município o direito de vetar, a qualquer momento, o fornecimento do objeto em 
desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou exclusivo critério de 
avaliação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
5.1 - O objeto desta Ata de Registro de Preço será recebido por servidores do Município de São José da 
Barra, que verificarão se os equipamentos estão em conformidade com as especificações. 
 
5.1.1 - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto com as 
especificações exigidas podendo ser dispensada nos casos previstos no Artigo 74 da Lei 8.666/93. 
5.1.2 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas, e consequente 
aceitação, o que se dará após cinco dias do recebimento provisório.  
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CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO 
 
6.1 - O Município de São José da Barra poderá dispensar o termo de Ata de Registro de Preço, nos termos do 
artigo 62, § 4º da Lei 8.666/93, e optar por substituí-lo por outros instrumentos equivalentes, nos casos de 
compra com entrega imediata conforme quantidade constante da Ordem de Fornecimento, dos quais não 
resultem obrigações futuras. 
 
6.2 – Os contratos de fornecimento decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados 
através das Ordens de Serviço, bem como pela emissão da Nota de Empenho pelo Município de São José da 
Barra. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
7.1 - O Município de São José da Barra acompanhará e fiscalizará toda a entrega do objeto deste Edital, 
através de profissionais competentes, que poderão, constatando a inobservância quanto às especificações 
deste: 
 
7.1.1 - Devolver os equipamentos; 
7.1.2 - Mandar suspender a entrega dos equipamentos; 
7.1.3 - Mandar substituir os equipamentos com vícios ou defeitos; 
7.1.4 - Rescindir a Ata de Registro de Preços; 
7.1.5 - Suspender o pagamento. 
 
7.2 - O objeto deste Edital, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição desde que 
comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor, bem como alterações que comprometam a 
integridade dos equipamentos. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 
 
8.1 – Os preços unitários e totais de cada item objeto desta Ata de Registro de Preço são os que constam do 
Anexo I que faz parte integrante desta, sendo que o valor total certo e ajustado para o fornecimento do objeto 
é de R$....... (......), a ser pago em conformidade com o Pregão Presencial nº. 052/2021 e cláusula seguinte 
desta Ata de Registro de Preço. 
 
8.2 - Os preços ofertados poderão sofrer correções para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial daa 
Ata de Registro de Preço, na hipótese de sobrevirem fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, 
devendo a detentora requerer a correção à Administração, por intermédio do Setor de Licitações, fazendo 
provas, depois de transcorrido o prazo de validade da proposta.  
 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
 
9.1 - Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do país, de acordo com a quantidade de produtos 
entregues, através de depósito em conta corrente da detentora, a cargo do município até 30 (trinta) dias 
contados da data de entrega, desde que apresentado a respectiva nota fiscal. 
 
9.2 – A detentora deverá informar junto à Nota Fiscal, o banco, a agência e a conta corrente em seu nome, 
para efetuar o depósito do pagamento.  
 
9.3 – Nenhum pagamento será efetuado à detentora, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
9.4 - Nenhum pagamento de acréscimo no preço dos equipamentos será autorizado sem o devido aditamento 
contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES/OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
 
10.1 - A detentora será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução desta Ata de Registro de Preço.  
 
10.2 - A detentora será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem 
como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
 
10.3 - A detentora reconhece ao Município de São José da Barra o direito de, a critério deste, descontar dos 
pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas nesta Ata de Registro de 
Preço.   
 
10.4 - A detentora não poderá sem anuência do Município de São José da Barra, modificar quaisquer 
especificações desta Ata de Registro de Preço.  
  
10.5 - A detentora é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de São José 
da Barra, do fornecimento, em qualquer momento, devendo prestar as informações e esclarecimentos 
solicitados.  
 
10.6 - A detentora é obrigada a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a entrega do objeto no todo ou em parte. 
 
10.7 - A detentora é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta Ata de 
Registro de Preço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
10.8 - A detentora deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como 
diligenciar para que os produtos estejam em perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios.  
 
10.9 - A detentora será responsável pelo transporte, montagem, instalação e configuração das lousas nos 
locais definidos para entrega e, em caso de substituição ou devolução, todas as despesas inerentes correrão 
por conta da mesma. 
 
10.10 - A detentora deverá manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital a que esta se refere. 
 
10.11 - A detentora deverá dar garantia da lousa digital e panorâmica pelo período de 12 (doze) meses e de 
05 (cinco) anos para o quadro interativo, contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou falhas, contados da 
data do recebimento definitivo dos mesmos. Os demais dispositivos, componentes e materiais do sistema 
que compões o objeto do presente Edital deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra 
quaisquer defeitos de fabricação e/ou falhas, contados da data do recebimento definitivo dos mesmos.  
 
10.11.1 - A detentora deverá fornecer assistência técnica e fornecimento de peças de reposição durante o 
período de garantia.  
10.11.2 - Todas as peças e todos os equipamentos empregados deverão ser originais ou equivalentes em 
qualidade, características físicas e elétricas. 
 
10.12 - A detentora deverá fornecer capacitação dos profissionais que utilizarão os equipamentos, de forma 
presencial, a ser realizada no Município de São José da Barra, em local predefinido pelo gerenciador, sendo 
que a data de sua realização será combinada entre as partes. O conteúdo programático deve focar a efetiva 
utilização dos equipamentos e das ferramentas da solução no processo de ensino e aprendizagem. 
 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

10.13 - A detentora será responsável pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação de 
profissionais de sua equipe. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR 
 
11.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a detentora possa executar objeto adjudicado dentro 
das especificações. 
 
11.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
11.3 - Designar um servidor para acompanhar a entrega dos equipamentos, nos termos do art. 67, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
11.4 - Notificar, por escrito, à detentora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos 
equipamentos, fixando prazo para sua correção. 
 
11.5 - Fiscalizar livremente a entrega dos equipamentos, não eximindo a detentora de total responsabilidade 
quanto ao fornecimento dos mesmos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES. 
 
12.1 - A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preço enseja a sua rescisão nos termos do artigo 
78, com as conseqüências contratuais previstas no artigo 80 ambos da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 
10520/02, e as previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções: 
 
12.1.1 – Advertência. 
 
12.1.2 - Multa: 
 
12.1.2.1 - O atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preço sujeitará a detentora ao pagamento 
de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido por dia de atraso.   
12.1.2.2 - Na hipótese da detentora inadimplir total ou parcialmente a Ata de Registro de Preço oriunda do 
processo licitatório referido, a Administração poderá garantida prévia defesa, aplicar multa de 5% (cinco por 
cento), do valor total homologado, atualizado. 
12.1.2.3 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos 
devidos à detentora, o valor da multa prevista nesta Ata de Registro de Preço.  
 
12.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 05 (cinco) anos. 
 
12.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição, além do encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 da Lei de Licitações, salvo a superveniência 
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
13.1 - É vedada a subcontratação do objeto desta Ata de Registro de Preço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUB-ROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
14.1 - Será expressamente vedada à sub-rogação da detentora, salvo o disposto na cláusula seguinte desta 
Ata de Registro de Preço. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES 
 
15.1 – A Ata de Registro de Preço vincula as partes que dela participam e seus sucessores a qualquer título. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1 - Os recursos necessários à execução da Ata de Registro de Preço decorrerão de dotações próprias 
consignadas para o exercício financeiro de 2021. Nos exercícios subseqüentes, durante a vigência da Ata de 
Registro de Preço, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados à mesma dotação. 
 
Dotação Orçamentária  
 
02.08.01.12.361.1202.2024.44.90.52.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Ensino Fundamental – Equipamentos e Material Permanente. 
(Ficha 254/255). 
02.08.01.12.361.1202.2025.44.90.52.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - Setor 
Administrativo da Educação - Atividades do  QUESE - Equipamentos e Material Permanente. (Ficha 260). 
02.08.01.12.365.1201.2029.44.90.52.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - Setor 
Administrativo da Educação - Atividade do Pré-Escolar - Equipamentos e Material Permanente. (Fichas 
273/274/275). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17.1 – Esta Ata de Registro de Preço reger-se-á de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente na lei 
nº. 8.666/93 e posteriores alterações, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2021 e demais disposições legais 
aplicáveis à espécie. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO VALOR 
 
18.1 - As partes dão a presente Ata de Registro de Preço o valor de R$____ (___) para fins e efeitos de 
direitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
19.1 – A presente Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, 
quando: 
 
19.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes deste instrumento. 
19.1.2 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preço. 
19.1.3 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
19.1.4 – A comunicação do cancelamento da Ata de Registro de Preço, nos casos previstos neste item, será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
Processo Administrativo da presente Ata de Registro de Preço. 
19.1.5 – Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Artigo 78, incisos XIII e 
XIV da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
 
20.1 - Fica eleito o foro da comarca de Alpinópolis-MG para dirimir quaisquer dúvidas com relação a esta 
Ata de Registro de Preço, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
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21.1 - Os casos omissos serão dirimidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº.  
8.666/93 e demais disposições aplicáveis à espécie. 
 
21.2 - E, por estarem assim justos e contratados, mandaram redigir a presente Ata de Registro de Preço em 03 
(três) vias de igual teor e forma, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por ambas as partes 
devidamente nomeadas e qualificadas.   
 

São José da Barra (MG),..................... de .................... de 2021. 
 

 
_______________________________________ 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Paulo Sérgio Leandro de Oliveira 
Prefeito Municipal – Gerenciador 

________________________________________ 
DETENTORA 

Representante – Detentora
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