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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 
 

MODALIDADE: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2014 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
(Regido pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 2.968/2008 e Decreto Municipal n° 3.611/2013, aplicando-se 
subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e 
demais legislações pertinentes). 

DATA DE ABERTURA 

Início de acolhimento de propostas dia 14/01/2014. 
Propostas recebidas até dia 27/01/2014 às 09:00 horas. 
Abertura das propostas eletrônicas dia 27/01/2014 às 09:00 horas. 
Início da sessão de disputa de lances dia 27/01/2014 às 10:00 horas. 

OBJETO 

Aquisição de materiais permanentes (computador, notebook, 
aparelho de TV, microfone, entre outros), para atender a Secretaria 
Municipal de Políticas para as Mulheres, conforme condições e 
especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão 
no Sistema de Registro de Preços. 

TIPO DA LICITAÇÃO  MENOR PREÇO POR LOTE 

LOCAL DA SESSÃO 
PUBLICA 

 Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 

PROCESSO Nº  53555993/2013 

ÓRGÃO PARTICIPANTE  Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - SMPM 

O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no endereço www.goiania.go.gov.br ou na 
sede da Secretaria Municipal de Administração, em horário comercial, a partir da data de sua publicação 
mediante o recolhimento da taxa de R$10,00 (dez reais), inerentes aos seus custos reprográficos, 
conforme dispõe o inciso III, do artigo 5°, da Lei 10.520/2002, que será paga em banco ou agências 
lotéricas, através do DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal ou ainda, através do provedor 
www.licitações-e.com.br.  
 
Informações adicionais podem ser obtidas junto, a Secretaria Municipal de Administração, Fone: (62) 
3524-6320/6321 Fax: (62) 3524-6315 e-mail: semad@semad.goiania.go.gov.br 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
PREFEITURA DE GOIÂNIA 

 
O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Políticas para as 
Mulheres, doravante denominada SMPM, por meio da Pregoeira Geral, designada pela Portaria 
nº 017/2013 – SEMAD e demais Pregoeiros pelo Decreto Municipal nº 794/2013 e 2915/2013, 
tornam público aos interessados, que estará reunido no dia, hora e local discriminados na capa 
deste edital, a fim de receber, abrir e examinar propostas e documentações de empresas que 
pretendam participar do Pregão Eletrônico nº 010/2014 - Sistema de Registro de Preços, do 
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme processo n° 53555993/2013, esclarecendo que a 
presente licitação e conseqüente contratação serão regidas de conformidade com as regras 
estipuladas na Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal 
n° 2.968/2008, Decreto Municipal 3.611/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a 
Lei n° 8.666/93 com suas alterações e demais exigências deste Edital. 
 

1 - DO OBJETO 
 

1.1 – Aquisição de materiais permanentes (computador, notebook, aparelho de TV, 
microfone, entre outros), para atender a Secretaria Municipal de Políticas para as 
Mulheres, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
para inclusão no Sistema de Registro de Preços. 

 

2 – DA SESSÃO PÚBLICA 
 

2.1 - O provedor do sistema eletrônico para este pregão será o Banco do Brasil S/A, através do 
site www.licitacoes-e.com.br. 

 
2.1.1 – Para melhor compreensão dos procedimentos, encontra-se disponível no site 

do Banco do Brasil S/A sob o link “Introdução às regras do jogo”, cartilha 
de orientação aos fornecedores.   

 

2.2 - Não havendo expediente na data marcada ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a abertura do certame na data prevista, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo 
deste Edital, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário, por motivo 
de força maior ou qualquer outro fator ou fato imprevisível; 

 

2.3 - Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste Pregão Eletrônico na 
mesma data de abertura, e em face de decisão do(a) Pregoeiro(a), deverá ser determinada 
a continuidade das atividades em dia(s) subsequente(s); 

 
2.4 - Na realização do presente certame, serão observadas as seguintes datas e horários, tendo 

como referência o horário de Brasília-DF: 

Início de acolhimento de propostas dia 14/01/2014. 
As propostas serão recebidas até dia 27/01/2014 às 09:00 horas. 
Abertura das propostas eletrônicas dia 27/01/2014 às 09:00 horas. 
Início da sessão de disputa de lances dia 27/01/2014 às 10:00 horas. 
Tempo normal de disputa de lances: a critério do (a) Pregoeiro (a). 

 
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar do presente Pregão Eletrônico pessoas jurídicas que satisfaçam as 
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos e que detenham atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Pregão. 

 

3.2 - A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições 
deste Edital. 
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3.3 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual somente 
poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial e será o único 
admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer 
oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado. 

 

3.4 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 
mais de um licitante. 

 

3.5 - NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO: 
 

3.5.1 - Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação 
judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 

3.5.2 – Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (Art.87, IV da 
Lei nº. 8.666/93), e caso participe do processo licitatório estará sujeita à 
penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei 8.666/93; 

 

3.5.3 - Empresas que não atendam as exigências deste Edital; 
 

3.5.4 - Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem assim 
a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou 
responsável técnico que seja também servidor público vinculado. 

 
4 – DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1 - Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente credenciados 

junto ao provedor do Sistema na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br, devendo o 
credenciamento ser realizado no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura 
da sessão. 

 

4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
4.2.1 - O licitante deverá dirigir-se ao provedor do sistema e solicitar seu registro, 

fornecendo todos os documentos que forem por ele solicitados. 
 
4.3 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 

 
4.4 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
 
4.5 - O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica na presunção de sua 

capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.  
 
4.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá 

declarar, no momento de inserção de sua proposta, junto ao sistema eletrônico, que 
cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao 
seu art. 3º. 

 
5- DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

5.1 - Observado o disposto nos itens 3 e 4 deste edital, a participação neste pregão eletrônico 
dar-se-á por meio da conexão do licitante ao sistema eletrônico, pela digitação de sua 
senha privativa e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico www.licitacoes-e.com.br, no período compreendido entre a 
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data de início e de encerramento do acolhimento das propostas, conforme item 2.4 deste 
edital. 

 
5.2 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
5.3 - Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, sob 

as penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. 

 
5.4 - Aos licitantes incumbirão, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 

5.5 - No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 
5.6 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, 
através de aviso inserto em campo próprio do sistema eletrônico, divulgando data e hora 
para a reabertura da sessão, obrigando-se os interessados a consultá-la para obtenção das 
informações prestadas. 

 
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1 - A Proposta Eletrônica de Preços deverá ser oferecida no sistema eletrônico considerando 
as especificações detalhadas do objeto no Termo de Referência do Edital - ANEXO I. 

 

6.1.1 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada.  

 

6.1.2 - A Proposta Eletrônica de Preços deverá ser enviada exclusivamente por meio 
eletrônico, contendo o valor expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se 
após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo 
arábico, considerando inclusos no preço as condições estabelecidas no Anexo I – 
Termo de Referência deste Edital, os valores dos impostos, taxas, transporte, 
carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, 
para o fiel atendimento do objeto. Custos omitidos na proposta serão 
considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem 
ônus adicionais. 

 

6.1.2.1 - No campo VALOR TOTAL DO LOTE, disponível dentro na opção 
OFERECER PROPOSTAS, constante do site www.licitacoes-e.com.br 
deverá ser preenchido com o valor UNITÁRIO do item constante do lote.  

 

6.2 - O prazo de validade da proposta de preços não será inferior a 90 (noventa) dias 
consecutivos, a contar da data de abertura da mesma. 

 

6.3 - A Proposta de Preço, em sua forma impressa, conforme Anexo V, deverá ser 
apresentada somente pela licitante vencedora da fase de lances/negociação, com as 
seguintes exigências:  

 

6.3.1 - A Proposta de Preços, deverá ser apresentada preferencialmente em 02 (duas) vias, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, impressa ou digitada em papel timbrado do 
proponente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última 
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folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente, podendo as demais 
serem apenas rubricadas, contendo: 

 

6.3.1.1 - Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, e número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda; 

 

6.3.1.2 - Nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que 
deverá ser efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto; 

 

6.3.1.3 - A proposta deverá conter as especificações detalhadas dos produtos, a 
marca (exceto o Lote 07), o modelo (exceto os Lotes 07, 14, 17, 18, 30 
e 31), e demais elementos pertinentes, contendo o valor expresso em 
moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) 
casas decimais, discriminado em algarismo arábico, inclusos no preço os 
valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, encargos 
sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel 
atendimento do objeto. Custos omitidos na proposta serão considerados 
como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a 
esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus 
adicionais. A proposta deverá conter todos os seus elementos 
constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as 
especificações do ANEXO I. 

 
6.3.1.4 – A proposta deverá conter as informações e declarações conforme ANEXO 

V, deste Edital; 
 

6.3.1.5 - DECLARAÇÃO do prazo de validade da proposta não inferior a 90 
(noventa) dias consecutivos, a contar da data de abertura da mesma.  

 

6.3.1.5.1 - Caso o prazo de que trata o item 6.3.1.5, não esteja 
expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado 
como aceito para efeito de julgamento. 

 

6.3.1.5.2 - Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a 
prorrogação do prazo de validade das propostas, não sendo 
admitida a introdução de quaisquer modificações nas mesmas. 

 

6.3.1.6 - Não será aceito produto divergente do estabelecido no Termo de 
Referência – Anexo I do Edital, sob pena de desclassificação da proposta 
e, ainda, das sanções cabíveis no item 14 do Edital. 

 

6.4 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta Licitação 
será interpretada como não existente ou inclusa nos preços, não podendo o licitante pleitear 
acréscimo após a apresentação das propostas. 

 
6.5 - A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de conhecimento e 

aceitação de todas as condições da presente licitação.  
 
6.6 - A proposta escrita deverá obedecer às especificações e condições mínimas constantes do 

Termo de Referência - Anexo I, bem como demais informações necessárias ao perfeito 
entendimento do conteúdo da proposta. Nos casos de omissões de especificações na 
proposta será interpretado que o objeto ofertado atende as especificações solicitadas no 
Edital. 

 

6.7 - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

6.8 - Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório; 
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6.9 – É de responsabilidade da licitante, o acompanhamento diário da licitação no sistema 
eletrônico, no que se refere às informações deixadas pelo(a) Pregoeiro(a) nos campos 
“CHAT MENSAGEM” do lote, “CONSULTAR MENSAGENS” e em “DOCUMENTOS”, até a 
ADJUDICAÇÃO do certame. 

 

6.10 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, 
admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeiro inicial da 
ata, nos termos da legislação que rege a matéria.  
 

6.11 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a prazo e especificações do material ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas 
a sanar evidentes erros formais.  

 
6.12 – O não atendimento do item 6.1 e seus subitens e do item 6.3 e seus subitens 

acarretará a desclassificação da proposta ofertada pela licitante. Tal dispositivo 
aplica-se, inclusive, quanto à exigência de declarações. 

 
7 - DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 
futuras da Administração Pública. 

 
7.2 - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, 
órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

 
7.3 - Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração, órgão ou entidade da 

Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 
certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços. 

 
7.4 - Órgão Participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos 

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de 
Preços. 

 
7.5 - Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos 

iniciais da licitação, faz adesão á Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas 
vigentes. 

 
7.6 - O registro formalizado na ata a ser firmada entre a Secretaria Municipal de Administração 

e os fornecedores classificados, observado o disposto no item 17.1, terá validade não 
superior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do Extrato da Ata no 
Diário Oficial do Município, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do 
parágrafo 3° do art. 15 da Lei n. 8.666/93. 

 
7.7 - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Publica não ficará 

obrigada a comprar os bens e/ou serviços objeto deste pregão, exclusivamente, pelo 
Sistema de Registro de Preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de 
aquisição/ prestação de serviços quando julgar conveniente, desde que obedecida à 
legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do Registro à 
preferência em igualdade de condições. 

 
7.8 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário 

do Registro de Preços quando a Secretaria Municipal de Administração, optar pela 
aquisição/ prestação de serviço por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for 
igual ou superior ao registrado. 
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7.9 - O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de 
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, 
sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria Municipal de 
Administração.    

 
7.10 - Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior a média dos preços de 

mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do 
preço registrado, de forma a adequá-los aos níveis definidos no subitem anterior. 

 
7.11 - Caso o fornecedor não possa reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e se 

a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade, 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados pelo gerenciador da 
ata, poderão ser convocados os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.   

 
7.12 - Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o 

gerenciador procederá à revogação da ata, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa.  

 
8 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

8.1 - A partir do horário previsto no item 2.4 deste Edital, terá início a sessão de abertura do 
Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da conformidade 
das propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
8.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as suas 

regras de aceitação. 
 

8.2.1 – Os lances deverão ser oferecidos pelo valor UNITÁRIO do item constante do lote. 
 

8.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo próprio 
licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
8.4 - Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance. 
 
8.5 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 

dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período 
de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
8.6 - Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de menor 

valor, considerando-se o valor estimado para a contratação. 
 
8.7- Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classificado. 
 

8.7.1- A apresentação de novas propostas na forma do item 8.7 não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

9.1- No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, 
estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar MENOR PREÇO 
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POR LOTE, para fornecimento dos materiais nas condições previstas no Termo de 
Referência - Anexo I. 
 

9.2 - O sistema eletrônico informará o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for 
o caso, após verificação de empate ficto, nos termos do item 9.3 deste Edital, cabendo 
decisão, pelo(a) Pregoeiro(a), acerca da aceitação do menor lance ofertado e, ainda, 
negociação visando à redução do valor. 

 
9.3 - Havendo empate no momento do julgamento das propostas será assegurada às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferência na contratação, caso a proposta 
de menor preço tenha sido apresentada por empresa que não detenha tal condição. 

 
9.3.1 - Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou 

das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas 
apresentadas iguais ou superiores em até 5% àquela mais bem classificada. 

 
9.3.2 - Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
9.3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora 
do certame no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento 
da fase de lances, sob pena de preclusão. 

 
9.3.2.2 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente 

neste caso, abdique desse direito ou não venha a ser contratada, serão 
convocadas, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem na 
mesma hipótese, para o exercício de igual direito. 

 
9.3.2.3 - Na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de 

lances e existindo equivalência nos valores apresentados por mais de 
uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema identificará 
aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta 
usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior à melhor classificada. 

 
9.3.2.4 - Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser 

contratada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
9.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que 

descumprir sua proposta às penalidades constantes do item 14 deste Edital; 
 

9.4.1 - Após a fase de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da oferta 
de menor valor, decidindo motivadamente a respeito.  

 
9.4.2 - O critério de aceitabilidade do preço ofertado levará em conta ainda o disposto no 

art. 48 e incisos da Lei n° 8.666/93 (conf. item 9.7 do presente instrumento). 
 

9.5 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 
proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 
9.5.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 9.5 deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço. 
 
9.6 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 

licitante que a tiver formulado, com base na documentação e proposta apresentada. 
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9.7 - Serão desclassificadas as propostas que apresentem preços excessivos ao limite 
estabelecido, após fase de lances e/ou negociações, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, conforme disposto 
no art. 48, II, da Lei n° 8.666/93. 

 
9.8 - Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital e seus 

Anexos, será declarada pelo(a) Pregoeiro(a) as vencedoras do certame, sendo-lhes 
adjudicado o objeto. 

 
9.9 - A critério do(a) Pregoeiro(a), poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não 

resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
 
9.10 - O sistema gerará ata circunstanciada, da sessão, na qual estarão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no 
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, bem como www.goiania.go.gov.br e/ou 
afixado no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, para intimação e conhecimento dos interessados. 

 
10- DA HABILITAÇÃO  

 

10.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 9 do Edital, o licitante detentor da proposta ou 
do lance de menor valor deverá protocolar a proposta e os documentos para classificação e 
habilitação do vencedor do certame, em até 03 (três) dias úteis, para a Secretaria Municipal 
de Administração, no endereço descrito no item 21.16 do Edital, o qual deverá ser 
apresentado fechado de forma indevassável e rubricado no fecho, contendo os seguintes 
dizeres: 

 

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2014 – Sistema de Registro de Preços 
ENVELOPE: PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
DATA DE ABERTURA: 
HORÁRIO: 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N.º.......................................... 

 
10.1.1 - Os documentos relativos à proposta e à habilitação deverão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados por cartório 
competente, ou por membro da equipe de apoio do Pregão Eletrônico, ou servidor 
público de outro órgão da administração, ou, ainda, por publicação em órgão de 
imprensa oficial.  

 
10.1.2. - Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser 

verificada via consulta no site correspondente, pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua 
equipe de apoio, serão aceitas cópias simples.  

 
10.2- O licitante detentor de menor preço deverá apresentar nas condições exigidas neste 

certame a seguinte documentação: 
 

10.2.1 - Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação 
com fotografia do representante legal da empresa licitante (diretor, sócio, 
superintendente ou procurador estabelecido). 

 
10.2.2 - Instrumento público de procuração, emitido por Cartório competente, ou 

Instrumento de mandato particular (modelo apresentado no Anexo III), 
assinada pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante 
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que comprovem poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em 
seu nome em qualquer fase deste Pregão com firma reconhecida em cartório. 
Neste ato, será examinado por meio do contrato/estatuto social ou procuração, se 
o outorgante tem poderes para fazê-lo. 

 
10.2.3 - Declaração formal da firma licitante, exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal 

nº 10.520/02, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante 
com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo 
informações e declarações conforme ANEXO IV deste Edital; 

 
10.2.4 - CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, comprovando a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior 
a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para 
apresentação das propostas, segundo disposição do art. 8º da Instrução 
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC nº 103 
de 30.04.2007 

 
10.3 - RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
10.3.1 - Registro comercial, para empresa individual; 
 
10.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para 

as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores e/ou a 
publicação no Diário Oficial dos referidos documentos; 

 
10.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

do registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas 
Jurídicas) de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 
10.3.4 - Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
10.4 - RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 

 
10.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
10.4.2 - Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade 

Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do 
documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de 
validade em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento 
do Pregão; 

 
10.4.3 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão 

Negativa de Débito (CND) expedida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro 
Social (www.receita.fazenda.gov.br); 

 
10.4.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Negativa 

de Débito da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais, expedidas pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 
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10.4.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela 
Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 

 
10.4.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 

Negativa de Débito em relação a tributos Municipais (ISS), expedida pela 
Prefeitura do domicílio ou sede da licitante; 

 
10.4.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por 

meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei nº 12.440/2011 e 
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

 
10.5 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
10.5.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.  
 

10.6 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

10.6.1 - Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, que comprove já haver a 
licitante, fornecido os produtos pertinentes ao objeto desta licitação, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado; 

 
10.6.2 - Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, 

sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura 
devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme 
ANEXO VI deste Edital. 

 
10.7 - Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os 

documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz; 
 
10.7.1 - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome 

e com o CNPJ da filial e, dentre estes, os documentos dos itens 10.4.2, 10.4.3 e 
10.4.4 que em razão da centralização e certidão conjunta, deverão ser 
apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerão todas as suas 
filiais;  

 
10.7.2 - Se a licitante for a matriz e a fornecedora dos produtos a filial, os documentos 

deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente, salvo os documentos dos itens 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4 que em 
razão da centralização e certidão conjunta deverão ser apresentados em nome e 
com CNPJ da matriz que abrangerão todas as suas filiais.  

 
10.8 - As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente salvo o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006. As Certidões que não 
possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 
60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das 
propostas. 

 
10.9 - A licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação 

exigida para o certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e 
de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e de 
descredenciamento no cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, contrato e das 
demais cominações, segundo disposição do item 14 deste instrumento. 
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10.10 - Recebida a documentação da empresa que teve sua proposta classificada, o (a) 
Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio fará a análise frente às exigências do Edital, podendo 
inabilitar a empresa que não atender às exigências acima.  

 
10.11 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 deverá 
apresentar os documentos relativos a regularidade fiscal, ainda que existam 
pendências. 

 
10.11.1 - Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item, após a 

apresentação da documentação na Secretaria Municipal de Administração ou após 
a notificação à empresa por parte do Pregoeiro (a) através de meio eletrônico, o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis 
uma única vez, por igual período a critério do Pregoeiro (a) e, desde que solicitado, 
por escrito, pela licitante. 

 
10.11.2 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
conforme exigido no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma 
do Art. 43, da Lei complementar nº 123/06. 

10.11.3 - Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 
(dois) dias úteis, para regularização das pendências, prorrogáveis por igual 
período, a critério do (a) Pregoeiro (a), desde que solicitado por escrito pela 
licitante. 

 
10.11.4 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no Art. 81, da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

 
10.12 - Não serão aceitos pelo(a) Pregoeiro(a) “protocolos de entrega” ou “solicitação de 

documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

11.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da sessão pública fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, 
protocolizando a peça impugnatória no endereço discriminado no subitem 21.16 deste 
Edital; 
 
11.1.1 - Não será admitida a impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-

mail. 
 

11.2 - Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas; 

 
11.3 - Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta. 
 

12 - DOS RECURSOS 
 

12.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, motivadamente, manifestar a intenção de 
recorrer contra decisões do(a) Pregoeiro(a), registrando a síntese das suas razões em 
campo próprio do sistema eletrônico.  
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12.1.1 - Declarado o vencedor o sistema disponibilizará a opção “acolhimento de recursos” 
por um período de 24 (vinte e quatro) horas para que a licitante faça sua 
manifestação. 

 
12.1.2 - As razões recursais originais deverão ser enviadas, em até 03 (três) dias úteis a 

contar do encerramento do prazo para manifestação da intenção de interpor 
recurso no sistema do Banco do Brasil, devendo estar acompanhados de 
documento que comprove a representatividade de quem assina o recurso. O 
recurso deverá ser dirigido ao(à) Pregoeiro(a) e protocolado na sede da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no endereço descrito no 
subitem 21.16. 

 
12.1.3 - Não será admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de fac-

símile ou via e-mail. 
 
12.1.4 - Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados para, querendo, apresentar 

contra-razões em até 03 (três) dias úteis a contar do encerramento do prazo 
previsto no subitem 12.1.2, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos. 

 
12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 

de recurso e conseqüentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) 
Pregoeiro (a) ao vencedor; 

 
12.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
12.4 - Recebido o recurso, o(a) Pregoeiro(a) prestará informações. 
 

12.4.1 - Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s), e constatado a regularidade dos atos 
praticados, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
encaminhará o procedimento à autoridade competente para homologação. 

  
12.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria 

Municipal de Administração. 
 

13 - DO FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO 
 
13.1 - As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Secretaria Municipal 

de Políticas para as Mulheres – SMPM / órgão não participante, e a proponente 
vencedora serão formalizadas, após a assinatura da Ata de Registro de Preços, por meio 
de Nota de Empenho e/ou instrumento equivalente, observando as condições 
estabelecidas neste Instrumento, legislação vigente e na proposta vencedora. 

 
13.2 - O prazo para a retirada da Nota de Empenho/ Ordem de Fornecimento será de até 05 

(cinco) dias úteis, contados da convocação da licitante. 
 
13.3 - Todo material entregue deverá conter garantia, quando da emissão da Nota Fiscal. 
  
13.4 - Quando do início do fornecimento dos materiais, caso haja dúvidas em relação às 

especificações e normas, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - SMPM 
/ órgão não participante poderá solicitar da adjudicatária a apresentação de 
esclarecimentos pertinentes ao objeto licitado, comprovando que ela atende todas as 
exigências legais e especificações solicitadas no Edital. 

 
13.5 - Os materiais deverão ser entregues de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e 

disposições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - 
SMPM / órgão não participante. 
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13.5.1 - O prazo de entrega somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, 
devidamente comprovado pela empresa vencedora, por escrito, até 24 (vinte e 
quatro) horas antes da data fixada para a entrega.  

 
13.5.2 - A comprovação da força maior, a que alude o item anterior, não eximirá a empresa 

vencedora da obrigação de ressarcir a Secretaria Municipal de Políticas para 
as Mulheres - SMPM / órgão não participante o valor correspondente aos 
custos que vier a ter para suprir as necessidades administrativas de suas 
unidades, até o recebimento dos respectivos materiais. 

 
13.6 - Correrá por conta da vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou 
indiretamente incidirem no fornecimento dos materiais. 
 

13.7 - Os materiais deverão ser entregues de forma a atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Políticas para as Mulheres - SMPM / órgão não participante e permitir 
imediata utilização dos mesmos, correndo por conta da empresa vencedora os custos 
correspondentes. 
 

13.8 - Os materiais serão recusados pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - 
SMPM / órgão não participante nos seguintes casos: 

 
a) Se entregues em desacordo com as especificações indicadas no Anexo I - Termo de 

Referência; 
 
b) Se apresentarem defeitos, avarias decorrentes de fabricação e outras irregularidades 

observadas no ato da recepção; 
 
c) Quando se tratar de materiais de origem estrangeira e não estiverem acompanhados das 

informações de orientação ao usuário escritas em língua portuguesa. 
 
13.9 - Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções 
administrativas previstas neste Edital e de ressarcir Secretaria Municipal de Políticas 
para as Mulheres - SMPM / órgão não participante os custos decorrentes do atraso, na 
forma do disposto neste instrumento convocatório. 

 
13.10 - No caso previsto no item anterior, em sendo recusados os produtos pela segunda vez, a 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres – SMPM / órgão não participante 
poderá cancelar a Nota de Empenho referente aos produtos recusados, sendo facultado a 
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD / órgão gerenciador a convocação da 
empresa classificada na ordem subseqüente para efetuar o fornecimento dos produtos não 
aprovados e não recebidos definitivamente. 

 
13.11 - Os materiais fornecidos deverão conter prazo de garantia, devendo a empresa vencedora 

reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os que forem 
considerados inadequados às especificações, ou que tenham sofrido danos ou avarias no 
transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado. 

 
13.12 - No caso de substituição dos materiais, as novas unidades terão os mesmos prazos de 

garantia originalmente dados aos substituídos, a contar da data em que ocorrer a 
substituição. 

 
13.13 - Em caso de demora na substituição dos materiais que apresentaram qualquer 

irregularidade, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres – SMPM / órgão 
não participante poderá promover a aquisição dos quantitativos necessários para o 
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atendimento de suas necessidades, cobrando da empresa vencedora os custos 
correspondentes, sem prejuízo das sanções administrativas previstas neste Edital e na 
legislação vigente. 

 
13.14 - Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante recibo, o objeto 

deste Edital será recebido: 
 

I - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 
a especificação; 

   
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

conseqüente aceitação. 
 
13.14.1 - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues 

em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, 
após a notificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de 
recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 

 
13.14.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da 

adjudicatária a posteriori. Deverão ser substituídos os materiais que, 
eventualmente, não atenderem as especificações do Edital. 

 
14- DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

 

14.1 - O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará o licitante vencedor à advertência e 
multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor adjudicado. 

 
14.1.1 - A multa a que se alude o item 14.1 não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 
10.520/02 e Lei n° 8.666/93. 

 
14.2 – Pela inexecução total ou parcial da entrega dos produtos a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções: 
 

14.2.1 – Advertência; 
 
14.2.2 - Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor adjudicado; 
 
14.2.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
14.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 
14.2.5 - As sanções previstas nos incisos 14.2.1, 14.2.3 e 14.2.4 poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso 14.2.2, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
14.3 – Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 - Ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no 
cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais o licitante 
que: 

 
14.3.1 - Convocado dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços não celebrar 

o contrato; 
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14.3.2 - Deixar de entregar documentação exigida para o certame dentro do prazo 

estabelecido no Edital, considerando, também, como documentação a proposta 
ajustada e amostra; 

 
14.3.3 - Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
 
14.3.4 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
 
14.3.5 - Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 
 
14.3.6 - Não mantiver a proposta; 
 
14.3.7 - Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
 

14.4 - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às 
penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 
14.5 - Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de até 2% (dois 

por cento) sobre o valor total do Contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, 
inclusive rescisão contratual, se for o caso. 

 
14.6 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da 

primeira parcela do valor a que fizer jus, observadas as previsões legais Em caso de 
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 
administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Goiânia e cobrado 
judicialmente. 

 
14.7 - Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra 

qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial.  

  
15 – DO PAGAMENTO 

 
15.1 - As faturas, devidamente atestadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA 

AS MULHERES – SMPM / órgão não participante serão pagas até o 30º (trigésimo) dia 
subseqüente à entrega dos produtos/nota fiscal e para outros órgãos interessados, serão 
pagas, via Ordem de Pagamento, até o 30° (trigésimo) dia do mês subseqüente ao 
vencido, após a quitação de eventuais multas que tenham sido impostas à licitante 
vencedora. 

 
15.2 - O pagamento só será efetuado mediante certidões de regularidade da licitante vencedora - 

CND do INSS, FGTS; 
 
15.2.1 - Em caso de irregularidade fiscal, a SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

PARA AS MULHERES – SMPM / órgão não participante notificará a empresa 
vencedora para que sejam sanadas as pendências no prazo de 05 (cinco) dias, 
prorrogáveis por igual período. Findo este prazo sem que haja a regularização por 
parte da empresa vencedora, ou apresentação de defesa aceita pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SMPM / 
órgão não participante, estes fatos, isoladamente ou em conjunto, 
caracterizarão descumprimento de cláusula do Edital, e estará o contrato e/ou 
outro documento equivalente passível de rescisão e a adjudicatária sujeitas às 
sanções administrativas previstas neste Edital. 

 
15.3 - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo 

estipulado no item 15.1, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
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15.3.1 - A devolução de fatura não aprovada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SMPM / órgão não participante não 
servirá de motivo para que a ADJUDICATÁRIA suspenda o fornecimento dos 
produtos ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados; 

 
15.4 - A(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo responsável designado para o 

acompanhamento e recebimento dos produtos. 
 
15.5 - O pagamento a ser efetuado à empresa adjudicatária deverá obedecer à ordem cronológica 

de exigibilidade das obrigações estabelecidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SMPM / órgão não participante, de acordo com o 
disposto no artigo 5º caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 
15.6 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SMPM / órgão 

não participante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela 
ADJUDICATÁRIA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 
15.6.1 - Descumprimento de obrigação relacionada com os objetos contratados; 
  
15.6.2 - Débito da ADJUDICATÁRIA com a SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

PARA AS MULHERES – SMPM / órgão não participante, proveniente da 
execução do contrato decorrente desta licitação; 

 
15.6.3 - Não cumprimento das obrigações hipótese em que o pagamento ficará retido até 

que a ADJUDUCATÁRIA atenda à cláusula infringida; 
 
15.6.4 - Obrigações da ADJUDICATÁRIA com terceiros que, eventualmente, possam 

prejudicar a SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 
– SMPM / órgão não participante;  

 
15.6.5 - Paralisação dos objetos por culpa da ADJUDICATÁRIA. 

 
15.7 - Ocorrendo atraso no pagamento a Adjudicatária fará jus a juros de mora de 0,5% ao mês 

pro rata die, da data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento. 
 
15.8 - Os preços praticados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data da proposta, nos termos da Lei 10.192/01. 
 
15.9 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 
16- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1 – Em conformidade com o Art. 7°, §2° do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, 
na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 
17 – DA CONTRATAÇÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

17.1 - Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as 
seguintes condições: 

 
17.1.1 - será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame; 
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17.1.2 - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no site da 
Prefeitura de Goiânia e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços; e 

 
17.1.3 - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada 

nas contratações. 
 

17.2 - O registro a que se refere o item 17.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, 
no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no item 19. 

 
17.3 -  Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 
 

17.3.1 - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa 
competitiva; e 

 
17.3.2 - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou 

serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado. 
 

17.4- Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 17.3.2, serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

 
17.5- Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto 

no item 17.1, serão convocados para assinar a Ata de Registro de Preços (Anexo II), dentro 
do prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela administração. 

 
17.5.1 - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 

preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 

17.6 -  A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

 
17.6.1- A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 

estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas. 

 
17.7 -  A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão participante 

por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

 
17.8 -  A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 
17.9 - As convocações de que tratam os itens anteriores deverão ser atendidas no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação formal, podendo ser 
prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei federal nº 
8.666/93.  

 
17.10 - O registro de preços terá validade não superior a 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de publicação do Extrato da Ata no Diário Oficial do Município, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do parágrafo 3° do art. 15 da Lei n. 8.666/93. 

 
17.11 - A Adjudicatária que se recusar a executar o objeto, não aceitar ou não retirar a Nota de 
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Empenho/ordem de Fornecimento no prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo 
relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades descritas no item 14 deste Edital.  

 
17.12 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem. 

 
17.13- O órgão gerenciador somente autorizará a adesão à ata, após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da ata. 
 
17.14 - Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto ao órgão 
gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

 
17.15 - Caberá ao fornecedor dos materiais beneficiário da Ata de registro de preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 
ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
17.16 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 17.14 não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens 
registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
17.17- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

 
17.18 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo e vigência 
da ata. 

 

18 - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

18.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993. 

 
18.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput, do art. 
65, da Lei n. 8666/93. 

 
18.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 
 

18.3.1 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

 
18.3.2 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
18.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
18.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 
Secretaria Municipal de Administração (órgão gerenciador) poderá: 

 



SEMAD 
FLS.______ 

 
 

Secretaria Municipal de Administração 

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900 
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315 
Y:\2014\Edital\Pregão Eletrônico\Pregão Eletrônico 010-2014.SRP.2.doc 

21 

18.4.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do Pedido de Fornecimento; e  

 
18.4.2 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
18.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

 
19 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
19.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 
 

19.1.1 - Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, mediante comunicação 
da unidade requisitante, quando: 

 
19.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes; 
 
19.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir(em) a Nota de Empenho no prazo 

estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s); 
 
19.1.1.3 - A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato 

decorrente deste instrumento de Registro de Preços, em algumas 
hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 
8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 

 
19.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente deste instrumento de registro; 
 
19.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
19.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração. 
        

19.1.2 - Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar 
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer 
alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 
8.666/93 com as respectivas alterações posteriores. 

 
19.2. - A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

dirigida a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, facultada a ele a aplicação 
das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
19.3 - Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora 

será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao 
processo que tiver dado origem ao Registro de Preços. 

 
19.3.1 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de 
grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado 
o preço registrado a partir da última publicação. 

 
19.3.2 - Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, qualquer alteração ocorrida 
no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para 
recebimento de correspondência e outros documentos.  
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20- FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

20.1 - Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e 
o fornecimento dos produtos, responsabilizando-se pela veracidade das informações e 
documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na 
legislação brasileira. 

 
21- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
21.1 - Fica assegurado à Autoridade competente o direito de: 
 

21.1.1 - Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos 
mediante publicação na imprensa oficial e jornal de grande circulação no 
Município, antes da data inicialmente marcada, ou em ocasiões supervenientes 
ou de caso fortuito; 

 
21.1.2 - Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razões de interesse público 

derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta e anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem 
que caiba direito de qualquer indenização; 

 
21.1.3 - Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias 

úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, caso 
estas impliquem em modificações da proposta ou dos documentos de habilitação, 
nos termos do § 4º, art. 21 da Lei 8.666/93; 

 
21.1.4 - Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho e/ou outro documento 

equivalente, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter 
conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e 
econômico-financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o(a) 
Pregoeiro(a) convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o Proponente melhor 
classificado e posterior abertura do seu envelope Documentos de Habilitação, 
sendo declarado vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste Pregão 
Eletrônico, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de 
validade após o julgamento da licitação;  

 
21.2 - Os produtos deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, 
com a aplicação das penalidades contratuais. 

 
21.3 - Considerando o disposto no art. 195, § 3º da Constituição Federal, de 05.10.1988 e no art. 

2º da Lei 9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, 
mediante solicitação por parte da administração, a atualizar a Certidão Negativa de Débitos 
(CND) e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado 
"Situação de Regularidade do Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da 
adjudicação e quando da emissão da Nota de Empenho, caso as Certidões apresentadas 
na fase de habilitação tenham sua validade expirada durante a tramitação do certame 
licitatório.  

 
 
21.4 - Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório: 
 

Anexo I - Termo de Referência (Especificações) 
Anexo II – Ata de Registro de Preços (modelo) 
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Anexo III – Termo de Credenciamento (modelo) 
Anexo IV - Declaração de Habilitação 
Anexo V - Carta Proposta da Licitante  
Anexo VI - Carta de Apresentação da Documentação 
Anexo VII – Comprovante de Recibo Edital. 

 
21.5 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 

integrante do Contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de 
transcrição. 

 
21.6 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento com a segurança do 
futuro fornecimento/contrato. 

   
21.7 - Aos casos omissos, aplicarão as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei n° 8.666/93 

e suas alterações e demais legislações pertinentes. 
  
21.8 - A participação neste Pregão Eletrônico implicará aceitação integral e irretratável das 

normas do Edital e seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e 
regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso;  

 
21.9 - É facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
21.10 - As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.11 - A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar à 

terceiros ou ao patrimônio do órgão de Licitação, reparando às suas custas os mesmos, 
sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do Órgão de Licitação. 

  
21.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento.  
 
21.13 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.  

 
21.14 - A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação. 
 
21.15 - À licitante vencedora é vedado transferir ou subcontratar o objeto adjudicado decorrente 

deste Edital, ficando obrigada, perante a Secretaria Municipal de Políticas para as 
Mulheres – SMPM / órgão não participante pelo exato cumprimento das obrigações 
decorrentes desta licitação. 

 
21.16 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito, ao(a) Pregoeiro(a), por 
meio de carta, telegrama, e-mail ou fone: fax, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) 
dias úteis antes da data da abertura do Pregão. 

 
Prefeitura de Goiânia 
Secretaria Municipal de Administração 
Paço Municipal – Avenida do Cerrado, 999, Bl. B, Térreo – Park Lozandes, Goiânia - 
GO. CEP. 74.884-900. 
Fone: (62) 3524-6320 Fax: (62) 3524-6315 
E-mail: semad@semad.goiania.go.gov.br 
Horário: 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. 
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21.17 - A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será divulgada via 
fac-símile ou por e-mail aos demais interessados que tenham retirado os Editais e tenham 
deixado junto a Secretaria Municipal de Administração dados para remessa de 
informações.  

 
21.18 - No caso de ausência de solicitação de esclarecimentos pressupõe-se que os elementos 

constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, 
portanto, qualquer reclamação posterior. 

 
21.19 - É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do Edital pelo site: 

www.goiânia.go.gov.br  até a data da realização da sessão pública de abertura dos 
envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação. 

 
21.20 - Os licitantes interessados que adquirirem o Edital através do site www.goiânia.go.gov.br  

ou qualquer outra fonte deverão remeter o Comprovante de Recibo do Edital, conforme 
ANEXO VII, à Secretaria Municipal de Administração, sob pena de não notificação de 
eventuais retificações ocorridas no Edital  bem como de quaisquer informações adicionais; 

 
21.21 - Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

quadro próprio de avisos da Secretaria Municipal de Administração e publicado no Diário 
Oficial do Município, e conforme o caso em jornal de grande circulação do Estado de Goiás, 
estando o(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio à disposição dos interessados no horário de 
8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, nos dias úteis. 

 
22- DO FORO 

 

22.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera 
administrativa, é competente o Foro da Comarca de Goiânia, em uma das suas Varas da 
Fazenda Pública, por mais privilegiado que outro seja. 

 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 10 
dias do mês de janeiro de 2014.  
 
 
 

                                Lucíula Santana dos Santos Ferreira                     
                                                                                       Pregoeira Geral (interina)                                    

Valdi Camarcio Bezerra 
        Secretário 



SEMAD 
FLS.______ 

 
 

Secretaria Municipal de Administração 

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900 
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315 
Y:\2014\Edital\Pregão Eletrônico\Pregão Eletrônico 010-2014.SRP.2.doc 

25 

23- ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
LICITAÇÃO / MODALIDADE:  
 
 
TIPO DA LICITAÇÃO: 
 
 

 
     DADOS DA SOLICITANTE 

PREFEITURA DE GOIÂNIA – GO 
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 
- SMPM 
ÓRGÃO LICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
LOCALIZAÇÃO: 
Paço Municipal - Avenida do Cerrado, 999 – Park Lozandes – Térreo Bloco B Goiânia – GO 
CEP:74.884-900   
Fone: (62) 3524-6320  Fax: (62) 3524-6315  
E-MAIL semad@semad.goiania.go.gov.br 

 
OBJETO: 
Aquisição de materiais permanentes (computador, notebook, aparelho de TV, microfone, 
entre outros), para atender a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres,
conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para 
inclusão no Sistema de Registro de Preços. 

 
DO FORNECIMENTO: 

OS PRODUTOS DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM ESTE TERMO DE 
REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
DA ENTREGA: 

OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO SEGUINTE LOCAL E ENDEREÇO: Sede 
da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, situada na Rua 16-A n°. 350, Quadra: 23A, Lote: 
23 A, Setor Aeroporto, Goiânia – GO.  

 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

EM TERMOS DE ECONOMICIDADE 

A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos produtos em 
questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, 
mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante 
certamente será o MENOR PREÇO POR LOTE. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, 
necessariamente a Administração obterá a economia em função do custo beneficio, não 
obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado 
em relação ao(s) produtos ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que 
cotar o MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2014 – SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 

 MENOR PREÇO POR LOTE 
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ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO 
 

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (computador, notebook, aparelho de TV, 
microfone, entre outros), para atender a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, 
conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão 
no Sistema de Registro de Preços - SRP. 

 
Lote 01 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 15 

Computador intel core i3 3220:  

 Sistema operacional Windons 7; 

 Barramento 3.3 GHz; 

 Cachê 3 MB e 02 núcleos; 

 Unidade Óptica, gravador de DVD e 
CD; 

 Memória 4GB DDR-3, com 
expansão de memória até 8 GB; 

 Disco Rígido HD 1.000GB; 

 Portas USB frontais 02, traseiras 4; 

 Fone de ouvido; 

 VGA; 

 DV; I; 

 Placa de vídeo Intel HD; 

 Placa de som Real Tek; 

 Teclado; 

 Mouse; 

 Tempo de resposta máxima: 0,5 ms; 

 Dimensões mínimas da CPU: 1.650 
cm x 3.890 cm x 3.680cm; 

 Monitor tipo LED 18,5; 

 Tensão/Voltagem: 110/220w; 

 Saídas de áudio frontais; 

 Leitor de cartão. 
Deverá ser indicada a marca e modelo. 

  

 
Lote 02 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 15 

Estabilizador para Computador:  
 

 Estabilizador 2000VA: Compatível 
com Impressoras a laser;  

 Atender a Norma NBR 14373:2006; 
Modelos Bivolt automático; 

 Entrada 115/127/220 v~com 
seleção automática e saída fixa 
115~;  

 Com 06 tomadas de saída padrão 
NBR 14136;  

 Filtro de linha; 
 Microprocessador RISC/FLASH de 

alta velocidade com 8 estágios de 
regulação;  
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 Fusível rearmavel;  
 Auto teste: ao ser ligado, o 

estabilizador testa os circuitos 
internos, garantido assim o seu 
funcionamento ideal;  

 Led colorido no painel frontal: 
indicando as condições de 
funcionamento da rede elétrica 
normal alta critica e baixa critica;  

 Chave liga/desliga embutida, 
evitando o acionamento ou 
desacionamento acidental.  

Deverá ser indicada a marca e modelo. 
 

Lote 03 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 unid 03 

Impressora Multi funcional:  
 

 Tecnologia de impressão a laser 
SCX-4729FD, Impressão, 
Digitalização, Cópia, Fax; 

 Digitalização: Compatível com 
norma TWAIN, norma WIA, Método 
CIS a cores Resolução até 1 200 x 1 
200 ppp (Óptica), Resolução até 4 
800 x 4 800 ppp (Melhorada); 

 Digitalizar para Cliente (PC); 
 Geral: Memória de 128 MB; 
 Interface USB 2.0 Alta velocidade / 

Ethernet 10 / 100 Base TX, Nível de 
ruído; 

 Menos de 50 DBA (Impressão) / 
Menos de 50 DBA (Cópia Rolo) / 
Menos de 52 DBA (Cópia ADF) / 
Menos de 26 DBA (Em espera); 

 Ciclo de funcionamento até 12 000 
páginas 406 x 338 x 384 mm, 11,1 
kg; 

 Impressão: Velocidade (Preto e 
branco): Até 28 ppm em A4 (29 ppm 
em Carta); 

 Tempo de saída da primeira 
impressão (Preto e branco); 

 Menos de 8,5 segundos (A partir do 
modo Ready), Até 1 200 x 1 200 
ppp de resolução efectiva, PCL6 / 
PCL5e / SPL, Impressão duplex 
integrada. Fax; 

 Compatível com ITU-T G3 / ECMm 
33,6 Kbps, velocidade do modem, 
Resolução até 300 x 300 ppp; 

 Memória 8 MB (600 páginas); 
 Marcação automática: 200 

localizações de marcação rápida; 
 Funcionalidade de fax: Marcação no 

descanso / Remarcação automática 
/ Remarcação do último número / 
Redução automática / Múltiplo envio 
/ Envio diferido / Reencaminhar fax / 
Transmitir até 209 localizações. 

 Rendimento médio do cartucho 1 
500 *Páginas padrão / Alto; 

 Rendimento médio do cartucho 2 
500 *Páginas padrão (Vem com 
cartucho de toner inicial para 1 000 
páginas) *Rendimento de cartucho 
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declarado de acordo com ISO / IEC 
19752, Toner de 1 unidade, MLT-
D103S / MLT-D103L; 

 Cópia: velocidade (Preto e branco): 
Até 28 cpm em A4 (29 cpm em 
Carta), Até 1 200 x 1 200 ppp de 
resolução efectiva; 

 Tempo de saída da primeira cópia 
(Preto e branco): Menos de 15 seg. 
(ADF) / Menos de 14 seg. (Rolo), 
Taxa de zoom 25 - 400% (ADF, 
Rolo), Multi-cópias 1 - 99 páginas; 

 Cópia duplex padrão (1: 1,1: 2); 
 Funcionalidades de cópia: Cópia ID 

/ 2 páginas numa só / 4 páginas 
numa só / Cópia Poster / Cópia 
Clone / Cópia Intercalação / Ajuste 
automático. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 
 
 
 

Lote 04 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Roteador:  
 

 Roteador Sem Fio (Wireless);  
 Ponto de Acesso (Access Point) 

Switch, ‘Service Set Identifier’ 
(‘SSID’) mantendo a segurança e a 
qualidade das aplicações através da 
separação segura entre redes sem 
fio;  

 ‘Wi-Fi Protected Setup’ (‘WPS’) 
permitindo ajustes e distribuição 
simples esegura de redes sem fio;  

 Protocolo ‘CSMA/CA’;  
 Seleção automática de taxa de 

transmissão;  
 Segurança: Encriptação ‘Wired 

Equivalent Privacy’ (‘WEP’) de 64-bit 
e 128-bit, ‘Wi-FI Protected Access-
Personal’ (‘WPA-Personal’) com 
encriptação TKIP e AES, ‘WPA-
Enterprise’, ‘WPA2-Personal’, 
‘WPA2-Enterprise’ e ‘Remote 
Authentication Dial-In User Service’ 
(‘Radius’);  

 Chaves de segurança de 128-bits e 
256-bits;  

 ‘SSID Broadcast’ com opção de 
habilitar e desabilitar; 

 Possibilita os seguintes tipos de 
conexão a Internet: DHCP, IP Fixo, 
IP Dinâmico; 

 PPTP, L2TP e Telstra Cable; 
 Permiti a criação de 20 ou mais 

rotas estáticas;  
 Chave de Segurança Bits: 128 e 

256;  
 QOS: protocolo ‘Wi-Fi Multimedia’ 

(‘WMM’); 
 Implementar ‘No Acknowledgement’; 
 Implementar prioridade para acesso 

a internet, com ajuste de largura de 
banda com no mínimo, 04 (quatro) 
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níveis de priorização;  
 Permiti a priorização por endereço 

MAC, porta Ethernet, aplicação e 
dispositivos VoIP compossibilidade 
de ajuste de, no mínimo, 04 (quatro) 
níveis de prioridade;  

 Permiti a definiçao de banda 
“upstream;  

 Gerenciamento e configuração 
baseado em interface Web 
(WebGUI) trabalhando com ‘HTTP’ 
e ‘HTTPS’;  

 Padrões: IEEE: 802.3, 802. 3u, 
802.11b, 802.11g e Draft 802.11n; 
Certificação: CE, FCC, IC-03 e Wi-
Fi, Freqüência 2,4GHz. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 
 

Lote 05 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Modem:  
 

 Tipo Banda Larga Alimentação; 
 Entrada: 110/220Vac automático, 

frequência: 50/ 60 Hz; 
 Sistema Operacional, 

Win95/98/NT/M E / Linux / Unix / 
Machintosh; 

 Interface IEEE 802.3 10 BaseT, 
Taxa(DN/UP) max 8Mbps/1Mbps; 

 Padrões ANSI T1. 413 issue2 /ITU - 
TG. 992.1(G.dmt), G.992.2 (G.lite), 
G.994 G.994.1(G.hs) Splitter e 
microfiltro Interno, LED LAN 
(LINK,ACK)/ADSL(Sync,Rx,Tx) 
Power&ALARM, Modulação DMTS; 

 Detecção de Erros Reed-Solomon, 
Sinalização PVC, Placa tamanho 
(171mmX131mmX40mm); 

 Linha ADSL - RJ11, POTS-RJ11 
Ethernet-RJ45,Modem Fonte DC – 
Conector DIN. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 

  

 
Lote 06 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 08 

Notebook com Gravador de Cd e Dvd: 
 

 Processador: Clock interno mínimo 
de 2,1 GHZ;  

 2 núcleos físicos ou superior;  
 Cache L1 de 64KB por núcleo ou 

superior;  
 Cache L2 de 256KB por núcleo ou 

superior;  
 Cache L3 de 3MB compartilhado;  
 Suporte a instruções 64 bits;  
 TDP 35W ou superior; 
 Memória RAM: 4096MB ou superior;  
 Dois pentes de 2048 MB de 

memória no máximo;  
 DDR3 1066 MHz, funcionando em 

Dual Channel;  
 Suportar até 4 Gb de memória;  
 Dois slots para memória com 
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frequência mínima DDR3 1066MHz. 
HD:  

 Mínimo de 320GB de capacidade;  
 Conexão SATA II;  
 No mínimo 5400 RPM (cinco mil e 

quatrocentos, Rotações por minuto);  
 Cache mínimo de 8MB;  
 Características da tela: Tamanho do 

display de 15.6 polegadas;  
 Resolução de 720p (1366x768 

pixels) ou superior;  
 Iluminação por LED;  
 Placa de vídeo: Integrada ou 

superior;  
 Leitor e gravador de CD e DVD com 

software de gravação de CD/DVD; 
 Velocidades de Gravação: DVD+R 

8/4X;  
 DVD+R Double Layer 4X;  
 DVD+RW 8X;  
 DVD-R 8/4X;  
 DVD-R Double Layer 4X;  
 DVD-RW 4X;  
 DVD-RAM 5X;  
 CD-R 24X;  
 CD-RW 16X;  
 Velocidades de Leitura: CD ROM 

24X;  
 DVD ROM 8x;  
 Conexões: 3 ou mais conexões USB 

Versão 2.0 (dois) acessíveis na 
parte externa;  

 Placa de rede wireless padrão 
802.11n ou superior;  

 Uma porta de conexão de rede 
RJ45 padrão;  

 Ethernet 10/100 Mbps ou superior;  
 Uma saída e uma entrada de som. 

Conectores tipo Jack 3.5mm;  
 Placa de som integrada de alta 

definição 2.0 ou superior;  
 Uma porta de conexão de vídeo 

VGA tipo DB15 fêmea;  
 Leitor de cartões de memória 

(compatível com cartão SD);  
 Alimentação e bateria: Bateria de 6 

células ou superior;  
 Fonte de alimentação 100-240V que 

suporte as especificações do 
equipamento;  

 Outras considerações: Teclado 
Padrão ABNT2 com “ç”;  

 Maleta nova compatível com o 
notebook descrito neste edital;  

 Sistema operacional padrão 
Windows 7 Starter Edition ou 
superior contendo certificado de 
licença e CD original;  

 Mídia contendo drivers;  
 Equipamento deve ser novo, na 

embalagem, sem uso; 
 Com garantia mínima de 12 (doze) 

meses com atendimento onsite (no 
local em que encontra-se o 
equipamento);  

 Manuais em Português. 
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Deverá ser indicada a marca e modelo. 

 
Lote 07 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Pacote Office 2010: 
 

 Microsoft Office Professional 
Português (Brasil) 2010 ou superior 
do tipo perpétuo;  

 Microsoft Word 2010 Português 
(Brasil) 2010 ou superior do tipo 
perpétuo;  

 Microsoft Excel 2010 Português 
(Brasil) 2010 ou superior do tipo 
perpétuo;  

 Microsoft PowerPoint 2010 
Português (Brasil) 2010 ou superior 
do tipo perpétuo;  

 Microsoft Access 2010 Português 
(Brasil) 2010 ou superior do tipo 
perpétuo. 

  

 
 
 

Lote 08 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Impressora a Laser:  
 

 Velocidade de impressão de 19 
PPM; Tempo para a primeira pagina 
de até 8,5 segundos;  

 Resolução de impressão 600x600 
DPI;  

 Processador 183 MHZ, Memória 
padrão de 8 MB;  

 Conexão Padrão Ethernet 10/100 
Base TX (RJ-45) e USB 2.0 tipo B;  

 Sistema Operacional Windows 7 e 
XP;  

 Linguagens de impressora 
emulação PCL 5E e PCL 6. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 

  

 
Lote 09 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

HD Externo com:  
 

 Interface USB de alta velocidade, 
não necessitando CD de instalação, 
não necessitando alimentação 
externa, com suporte a duas formas 
de backup; 

 Cópia automática dos arquivos 
conforme programação ou em 
tempo real; 

 O mesmo deve possuir software 
aplicação de segurança que previne 
o acesso a arquivos privativos em 
área designada com senha, com 
capacidade mínima de 500GB, USB 
mínima 2.0, taxa de transferência 
máxima de 480mps, tempo de 
busca máxima de 12ms, tempo de 
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latência máxima de 5,6ms, com no 
mínimo de 5400 rotações por minuto 
e Buffer mínimo de 8MB, com 
suporte a Plug & Play, compatível 
com Mac e sistema operacional 
Windows 2000 Pro / XP / Vista / 7; 

 Este ainda deve conter todos os 
softwares necessários para as 
atividades descritas cabo para 
conexão, o produto deve ter sua 
composição externa em plástico, e 
consumo máximo de 2,5W. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 
 

Lote 10 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 10 

Maquina Fotocopiadora - Tecnologia de 
Impressão: 
 

 Laser Eletrofotográfico; 
 Visor LCD16 caracteres x 2 linhas; 
 Velocidade Máxima em Preto 

(ppm)21 ppm; 
 Resolução (máxima) em dpi 2400 x 

600;  
 Tempo de Impressão da Primeira 

Página menor que 8,5 segundos; 
 Velocidade do Processador: ARM9 

200Mhz; 
 Memória Padrão: 16 MB; 
 Memória Opcional N/A; 
 Emulação GDI Interfaces; 
 USB 2.0 de Alta Velocidade; 
 Volume Máximo de Ciclo Mensal 

8.000 páginas; 
 Modo Toner Save Sim; 
 Dimensões do Equipamento sem 

caixa: 40,5cm (L) x 39,8cm (A) x 
26,8cm (P); 

 Dimensões do Equipamento com 
caixa: 52,7 (L) x 51,0 (A) x 44 cm 
(P); 

 Peso do Equipamento sem caixa 8,6 
Kg; 

 Peso do Equipamento com caixa 
12,9 Kg. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 

  

 
Lote 11 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Data Show:  
 

 Luminosidade 2600 Lumens;  
 Tecnologia 3 LCD;  
 Distancia de projeção 0,88 – 12,1 M;  
 Sistema de cores: NTSC, PAL, PAL 

60, PAL-M, PAL-N; 
 Resolução máxima 800 x 600 

Pixels;  
 Relação de Aspecto: 16:9, 4:3;  
 Taxa de Contraste: 2000:1;  
 Conexões entradas: S-video, USB, 

VGA;  
 Correção do Trapézio +/- 30º;  
 Duração da lâmpada 5000 horas;  
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 Controle Remoto;  
 Voltagem 100 v/240 v;  
 Peso não superior a 2,8 Kg,  bolsa 

para Transporte.  
Deverá ser indicada a marca e modelo. 

 
Lote 12 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Aparelho Switch 24 portas -10/100: 
 

 Desktop/rackmount com 
funcionalidade Plug-&-Play, com 
suporte a arquitetura wire-speed 
sem bloqueio, e capacidade de 
mínima de comutação 4.8 Gbps, 
Suporte a tecnologia Auto Speed 
Sensing; 

 Auto-negociação (Full ou Half 
Duplex) e Auto MDI/MDIX 
Crossover; 

 Fonte de alimentação universal 
integrada, e LEDs de diagnóstico 
por porta; 

 Filtragem wire-speed e comutação 
Store-and-Forward; 

 Ao produto devem acompanhar 
todos os itens necessário para a 
instalação do mesmo sendo, 
prevendo sua instalação via desktop 
ou rack, Garantia mínima de 2 anos 
de fábrica. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 

  

 
Lote 13 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Microsistens - Especificações técnicas: 
 

 Potência: 300 W RMS. 
 CD Player - Gaveta simples para 1 

CD;  
 Voltagem: 110/220 v; 
 Mídias Compatíveis CD-RW, CD-R; 
 Com sintonização de Rádio 

(AM/FM); 
 Com toca-fitas (dois decks – um de 

reprodução e um de 
gravação/reprodução), com 
equalizador; 

 Que reproduza os formatos MP3 e 
WMA, com controle remoto; 

 Conexões: entradas auxiliar, 
microfone, saídas fone de ouvido; 

 Entradas: USB; DM PORT e auxiliar 
analógica para áudio; 

 Saídas: fone de ouvido; 
 USB Recorder e Player, com HD 

Interno: 80GB; 
 Caixas Acústicas: mínimo de duas; 

com subwoofer;  
 Acessórios: antena AM, antena FM, 

cabos das caixas acústicas, calços 
para caixas acústicas, controle 
remoto, pilhas tamanho AA. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 
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Lote 14 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 05 

Microfone:  
 

 Sem fio, modelo tipo PG24/pg58,  
 Profissional, som sistema sem fio de 

mão, UHF, para uso com 1 
microfone de mão (handheld), com 
10 frequências em UHF, composto 
por 1 receptor PG4, 1 transmissor 
de mão PG2/PG58 com cápsula do 
PG58 e com resp. de freq. 60 Hz – 
15 kHz;  

 Garantia de 12 (doze) meses; 
 Alimentação: Fonte de 220 V ~ 

60Hz, 8W / 12V 400mA -< 
(INCLUSA). - Alojamento: ABS. - 
Nível de saída de Áudio: Conector 
XLR = carga de 600: -19dBv; 

 Conector P10 = carga de 3000: -
5dBv - Impedância de saída:  

 Conector XLR = 200; 
 Conector P10 = 1K; 
 Sensibilidade: -105 dBm para 12 db 

SINAD, típica; 
 Rejeição de imagem: >70 dB típica; 
 Dimensões: 18 x 10,4 x 4 cm. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 15 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Câmera Digital semi profissional com lente: 
  

 Intercambiável 18/55 mm filma em 
HD panorâmica 2D e 3D face 
detection, smile shutter, lcd de 3, 
flesh removível e estabilizador de 
imagem; 

 Câmera fotográfica digital, 12.3 
Megapixels, pixels efetivos: 12.3 a 
15 milhões, 300 DPI, sensor de 
imagem: CMOS de 23,6 x 15,8mm, 
pixels totais: 12,9 milhões, 

 Armazenamento: tamanho da 
imagem (pixels) 4.288 x 2.848 [G], 
3.216 x 2.136 [M], 2.144 x 1424 [P]; 

 Formato de ficheiros: compatível 
com JPEG, linha base com 
compreensão fine (aprox. 1:4), 
normal (aprox. 1:8) ou basic (aprox. 
1: 16), NEF (RAW) + JPEG, cada 
fotografia é gravada em formato 
NEF (RAW) e em formato JPEG, 
suporta cartões de memória, 
monitor LCD com aprox. 920.000 
pontos (VGA); 

 Focagem automática e manual, 
flash incorporado em modos: 
automático, retrato, primeiro plano, 
retrato noturno e flash de elevação 
automática; 

 Interface USB Hi-Speed, saída 
HDMI; 

 Conector HDMI tipo C, monitor da 
câmera desliga automaticamente 
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quando é ligado um cabo HDMI; 
 Manual em Português. Com cartão 

de memória de 4gb. Na cor preta. 
Deverá ser indicada a marca e modelo. 

 
Lote 16 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Maquina Fotográfica Digital: 
 

 Resolução de Imagem: 6.0 
Megapixels, velocidade do 
Obturador: 1/8 a 1/2000 s; 

 Fonte de Energia: 1 bateria de Li-ion 
NP-BG1 recarregável, 1 Carregador 
BC-CSG, Indicador de carga de 
bateria; 

 Memória: Memory Stick, Memory 
Stick Pro;  

 Memória interna de 32 MB 
Conexões A/V, USB; 

 Gravação de vídeo com som Zoom 
Óptico 3x; 

 Zoom Digital 2x Formato de Imagem 
JPEG, MPEG1 LCD: Colorido 2,0 
fixo; 

 Itens inclusos: 1 cabo de áudio, 
vídeo e dados (USB), 1 cordão de 
pulso, 1 CD (drive e software) e 1 
manual de instruções; 

 Cartão de memória de 1 GB, para 
máquina fotográfica, Bolsa para 
máquina fotográfica digital. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 

  

 
Lote 17 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 04 

Caixa de Som Grande Amplificada: 
 

 Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" 
e 1 Super Tweeter Consumo de 
Energia: Máximo: 145VA  

 Cor: Preto; 
 Entradas: - 01 Entrada P10 para 

Microfone e Violão, - 01 Entrada 
P10 Para Guitarra passiva e Line 
com baixo Sinal;  

 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa 
e Line com alto sinal;  

 01 Entrada P10 de Linha, para 
Teclado;  

 Guitarra Ativa e Microfone sem fio; 
 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA 

CD/DVD/MP3-4;  
 01 Exclusiva Conexão USB, com 

comandos de Play, Pause Avanço e 
Retr; 

 USB Com Controle Remoto; 
 Equalização: Controle de Volume 

Master para todos os canais;  
 Controles de Volume 

Independentes;  
 Três Bandas de Equalização: Grave 

Médio e Agudo; 
 Impedância: - 127VAC: 1,0A; - 

220VAC: 0,5ª; 
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 Peso aproximado entre: 16 Kg à 
17Kg; 

 Potência: 100W RMS @ 4 Ohms;  
 60W RMS @ 8 Ohms; 
 Resposta frequência: 40 Hz ~ 

17kHz; 
 Saídas: Saída auxiliar amplificada 

P10; 
 Sensibilidade: Microfone/ Guitar: 

10mV (-38dBu);  
 Line/Active Guitar: 775mV (0dBu);  
 Auxiliar: 775mV (0dBu); 
 THD: <0,003;  
 Dimensões aproximadas: 63,5x 

54,5x 31,5 cm; 
 Com garantia mínima de 12 (doze) 

meses. 
Deverá ser indicada a marca. 

 
Lote 18 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 06 

Caixa de Som Pequena:  
 

 Potência Máxima: 60W; 
 Potência RMS: 40W; 
 Frequência: 40-18KHz;  
 Impedância: 8 Ohms;  
 Sensibilidade: 95 dB /W/m; 
 Weight: 1800 Grs;  
 Sonofletor Suspensão Acústica;  
 Peso: 1,02; 
 Cores: Preto. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 19 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Aparelho de Som:  
 

 Potência de 2400 W RMS DJ Effect 
Subwoorfer de 15’’ e o botão Bass 
Bazuca;  

 LED Speaker Display multicoloridos 
que brilham conforme a música 
Bluetooth e NFC. Potência: Total de 
2400 W RMS; 

 Reprodutor de CD: Capacidade para 
1 CD (CD/CDR / CD 
RW).Sintonizador; 

 Sintonizador com memória AM (10) / 
FM (20); 

 Child lock: bloqueia para que as 
crianças não aumentem o volume 
ou mude sua música favorita; 

 RDS: Permite visualizar várias 
informações sobre a estação de 
rádio sintonizada, como o nome da 
rádio e tipo de programação (desde 
que o sinal seja enviado pelas 
estações de rádio); 

 Funções Especiais: Duplo USB Rec 
& Play DJ Effect, Bass Bazuca, 
DSSE, Latin EQ - equalizações pré-
definidas em português como 
sertanejo, forró e muito mais, Child 
Lock, RDS, Bluetooth, NFC, 
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Relógio, Repetição de faixa, Timer 
On, Sleep timer, Possui Entrada 
para Microfone; 

 Entradas: 2 USB / 2 áudio analógica 
/ 1 Microfone; 

 Formatos Compatíveis: CD (CDDA 
/MP3) - USB (MP3 /WMA/AAC); 

 Dimensões: Unidade central - 
Aprox. 500 x 220 x 380 mm 
(LxAxP);  

 Caixas acústicas frontais - Aprox. 
510 mm × 750 mm × 445 mm 
(LxAxP); 

 Peso: Unidade central - Aprox. 9 Kg; 
Caixas acústicas frontais - Aprox. 
27Kg; 

 Acessórios Fornecidos: Main unit (1) 
/ Caixas frontais (2) / Controle 
remoto (1) / Antena AM e FM / Par 
de pilhas alcalinas (1) / Manual e 
guia do usuário (1); 

 Com garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 
 

Lote 20 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Aparelho de DVD com Karaokê: 
 

 Reprodução de DVD, DVD–R, DVD 
RW, SVCD, CD, CDR, CDR W, 
MP3, WMA, e JPEG; sistema de 
cor: NTSC/PAL-M e PAL-N;  

 Saída HDMI//DIVX para sinais de 
vídeo em alta definição e sinais de 
áudio; Incluso Cabo HDM; 

 I, controle remoto e manual em 
português; 110/220 V; 

 Com garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 

  

 
Lote 21 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 03 

Aparelho de dvd blu ray - Especificações 
técnicas: 
 

 Sistema: Reprodução de Blu-ray 
Disc (BD) e DVDs convencionais; 

 Compatibilidade: BD-ROM, AV 
CHD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
CD-R/RW, DVD+R (camada dupla), 
DVD-R (camada dupla) e JPEG; 

 Código de Região: A (para Blu-ray) 
e 4 (para DVD); 

 Áudio: Reprodução de áudio em até 
8 canais sem compressão, som 
surround Dolby Digital; 

 Vídeo: conversão dos sinais de 
vídeo convencionais do DVD (480i) 
para alta definição 1080p; 

 Saídas de Áudio: HDMI, Óptica 
Digital, Digital Coaxial e Analógica 
para áudio; 
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 Saídas de Vídeo: HDMI, Vídeo 
Componente, Vídeo Composto e S-
Vídeo; 

 Acessórios: Cabo de conexão de 
áudio/vídeo (ficha RCA × 3), cabo 
de alimentação, Controle remoto, 
Pilhas tipo AA; 

 Voltagem: Bivolt 110/220 v. 

 Com garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 
 

Lote 22 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Aparelho de TV 32 - Especificações técnicas: 
 

 Tela: LCD de Alta definição; 
 Resolução: 1366 pontos x 768 

linhas; 
 Contraste: 9.000:1 (dinâmico); 
 Formato de Tela: 16:9 – 

(Widescreen); 
 Tamanho da Tela: 80 cm (diagonal 

visual aproximada), 32 polegadas; 
 Entrada para PC; 
 Entradas HDMI; 
 Entrada Vídeo Componente; 
 Entrada S-Vídeo; 
 Entrada Vídeo Composto; 
 Voltagem: Bivolt 110 / 220 v; 
 Ângulo de Visão: 178º; 
 Áudio: 3.1 Canais; 
 Sensor de Luz: ajuste do nível de 

brilho da imagem de acordo com a 
luz ambiente; 

 DTV: preparado para recepção do 
sinal digital em alta definição 
adotado no Brasil, com o uso do 
receptor e/ou conversor do sinal 
digital DTV externo; 

 Saídas: para fone de ouvido e para 
áudio; 

 Acessórios: Cabo de conexão de 
áudio/vídeo (ficha RCA × 3), cabo 
de alimentação audio, video e HDMI 
, Controle remoto, Pilhas tipo AA; 

 Com garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 

  

 
Lote 23 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Aparelho de TV 42 LCD Especificações 
técnicas: 
 

 Tela: LCD de Alta definição; 
 Resolução: 1366 pontos x 768 

linhas; 
 Contraste: 9.000:1 (dinâmico); 
 Formato de Tela: 16:9 – 

(Widescreen); 
 Tamanho da Tela: 80 cm (diagonal 

visual aproximada), 42 polegadas; 
 Entrada para PC; 
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 Entradas HDMI; 
 Entrada Vídeo Componente; 
 Entrada S-Vídeo; 
 Entrada Vídeo Composto; 
 Voltagem: Bivolt 110 / 220 v; 
 Ângulo de Visão: 178º; 
 Áudio: 3.1 Canais; 
 Sensor de Luz: ajuste do nível de 

brilho da imagem de acordo com a 
luz ambiente; 

 DTV: preparado para recepção do 
sinal digital em alta definição 
adotado no Brasil, com o uso do 
receptor e/ou conversor do sinal 
digital DTV externo; 

 Saídas: para fone de ouvido e para 
áudio; 

 Acessórios: Cabo de conexão de 
áudio/vídeo (ficha RCA × 3), cabo 
de alimentação, Controle remoto, 
Pilhas tipo AA. 

 Com garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 
 

Lote 24 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 07 

Aparelho de telefone Celular:  
 

 Desbloqueado, Tecnologia GSM, 1 
ou 2 Chips, Tela 2,2 pol, formato 
barra, Antena Interna, Quadri-Band, 
Memória Interna mínima 30 MB;  

 Memória externa MicroSD 2Gb 
(inclusa), Cabo USB; 

 Especificações Técnicas: Bateria: 
Autonomia mínima em Standby 21 
dias; Autonomia em Conversação 
até 12 Horas; 

 Funcionalidades: Resolução da 
Câmera 2.0 MP ou superior; Zoom 
2x, Resolução de Vídeo VGA;  

 Funções Extras: Gravador de Vídeo, 
gravador de Voz; 

 Reproduz música e Vídeo, Viva Voz; 
Aplicativos: agenda, Alarme, 
Calculadora, Calendário, Conversor, 
Mensagens Escritas: SMS (texto) 
Modo Entrada de Texto T-9; 

 Tipo de Toque MP3, Vibracall, 
Conectividade: Bluetooth, USB. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 

  

Lote 25 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 05 

Telefone com Fio:  
 

 Aparelho de Telefone fixo com fio, 
com as especificações: Modo de 
discagem tom e pulso; 

 Volumes de campainha 3 níveis; 
Teclas: flash, redial, mute e pause; 
Posições de mesa e parede; Cor: 
Preto;  

 Garantia do fornecedor: 12 meses. 
Deverá ser indicada a marca e modelo. 
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Lote 26 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

Telefone sem fio com:  
 

 Identificador de chamada viva voz e 
secretaria eletrônica; 

 Sistema de discagem: tone/pulse; 
agenda telefônica: mínimo 20 
números; 

 Função localizar; toques: 10 
campainhas diferentes;  

 Indicação do nível de bateria; 
chamada em espera;  

 Microfone muda; gerenciador de 
chamadas; marcar data e hora; 
compatível com centrais públicas e 
PABX; 

 Com garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 

  

 
Lote 27 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

PABX: 
 

 Central digital, Capacidade inicial: 2 
linhas e 12 ramais; Capacidade 
final: 45 digitais e 140 ramais;  

 Adaptar quantidade de linhas e 
ramais conforme a necessidade; 

 Duplo entroncamento digital E1; 
Mudança temporária de classes de 
serviços (COS) através de senha 
pessoal;  

 Módulo com sensores e atuadores 
elétricos; Linhas digitais RDSI;  

 Módulo ADSL (faz a função de 
Modem ADSL, Splitter e Hub 4 
portas);  

 Interface serial p/ Bilhetagem, CTI, 
TAPI etc;  

 Alta velocidade de acesso a internet 
em linhas ISDN (128 Kb);  

 Identificador de chamadas gratuito 
nas linhas digitais;  

 Bloqueio de chamadas DDD, DDI, 
celular a cobrar;  

 Cadeado eletrônico em cada ramal; 
Conferência interna e externa;  

 Despertador com 4 (quatro) tipos de 
programação e música diferenciada;  

 Programação remota; Proteção de 
dados para os ramais;  

 Re-chamada em caso de ocupado 
ou não atende; Reserva de linha por 
ramal;  

 Agenda eletrônica para 90 (noventa) 
números e nomes;  

 Babyphone, monitoração de 
ambientes, paging externo;  

 Desvio para número externo;  
 Grupo consecutivo com distribuição 

uniforme de chamadas;  
 Login/Logout em grupos de 
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atendimento; Pesquisa alfanumérica 
em agenda;  

 Protocolo CTI utilizando a porta 
serial V24 RS232;  

 Atendedor digital automático e 
identificador de fax com mensagem 
gravada pelo usuário;  

 DDI - O usuário acessa diretamente 
um ramal interno;  

 ACS - Seleção alternativa de 
operadora; CFU - Desvio de todas 
as chamadas para número 
programado;  

 CFB - Desvio em caso de ocupado;  
 CFNR - Desvio em caso de não 

atendimento;  
 MSM - Número múltiplo de 

assinante;  
 DDR - Discagem direta a ramal;  
 AOC - O usuário recebe a tarifação 

das ligações pela operadora;  
 COLR- Restrição da identificação do 

assinante conectado;  
 CLIP - Identificação do assinante 

chamador;  
 COLP - Identificação do assinante 

conectado;  
 CCBS - Re-chamada ao assinante 

externo. Toque diferenciado para 
cada número de linha;  

 Uso de telefones especiais; Uso de 
telefones comuns, sem fio, fax, 
modem, secretária eletrônica etc;  

 Até 4 (quatro) porteiros elétricos 
com abertura de porta; Acesso a 
internet a 128 Kb;  

 Vídeo Conferência a 128 Kb. 
Softwares compatíveis com o 
objeto: Software de Call Center; 
Software de tarifação;  

 Software de gerenciamento na tela 
do micro. 

Deverá ser indicada a marca e modelo. 
 

Lote 28 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 01 

Aparelho de Telefone + fax:  
 

 Fac-símile com Sistema Telefônico 
Integrado; secretária eletrônica com 
acesso remoto;  

 Viva-Voz; Identificador de 
chamadas; Impressão em papel A4 
e Carta;  

 Função cópia; Controle de volume;  
 Memória de recepção (até 

28páginas);  
 Memória de transmissão (25 

páginas);  
 Data e hora; Identificação do 

remetente (nome e número);  
 Discagem automática; Painel e visor 

em português;  
 Compatibilidade: ITU-T; 
 Resolução: Padrão / Fino/ super 

Fino / Foto; 
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 Modo de discagem: Tom 
(DTMF)/Pulso;  

 Memória: 9 números para discagem 
rápida com até 32 dígitos cada;  

 Voltagem: 220 v;  
 Com garantia mínima de 12 (doze) 

meses. 
Deverá ser indicada a marca e modelo. 

 
Lote 29 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 Unid 02 

GPS automotivo:  
 

 “Display sensível ao toque, de, pelo 
menos 4,3”; 

 Permita atualização do Sistema 
Operacional e mapas gratuitamente.  

 Memória interna: Slot para 
expansão de memória SD/MMC;  

 Antena GPS interna e de alta 
sensibilidade;  

 Alto falante interno; Navegação por 
fotos;  

 Tipos de rotas: Mais rápida / Mais 
curta / Mais econômica (eco Route) 
/ Fora da estrada;  

 Recálculo de rotas automático;  
 Informações do trânsito em tempo 

real;  
 Fala nome de ruas.  
 Veículos customizáveis; 
 Interface em português.  

Deverá ser indicada a marca e modelo. 

  

 
Lote 30 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total. 

(R$) 

01 Unid 09 

Pen drive 16 Gb:  
 

 Com entrada USB retrátil, no 
mínimo 01 de garantia; 

 Cores Diversas. 
Deverá ser indicada a marca. 

  

 
Lote 31 

Item Unid. Quant. Especificação 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total. 

(R$) 

01 Unid 04 

Calculadora de mesa:  
 

 Sem bobina, 12 dígitos, 
solar/bateria, com visor LCD, teclas 
plásticas, com memória, calculo de 
porcentagem, inversão de sinais, 
função GT;  

 Correção total e desligamento 
automático; 

 Tamanho aproximado 117 x 143 x 
26 mm. 

Deverá ser indicada a marca. 

  

 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 Obrigatoriamente, os materiais deverão ser novos e de 1ª (primeira) qualidade; 

 Todos os produtos elétricos deverão ser 220 v ou Bivolt; 
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 Os materiais deverão ser entregues em suas embalagens originais, contendo marca, fabricante, procedência, 

tudo de acordo com a legislação em vigor, de forma a permitir completa segurança durante o transporte; 

 Deverão ser fornecidos os produtos definidos conforme o edital, respeitadas as características indicadas, bem 

como a marca proposta pelo licitante vencedor.  

 Quando da entrega dos materiais por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta 

características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante 

deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública; 

 Os materiais fornecidos deverão conter, no ato da entrega, documento/ termo de garantia contra quaisquer 

defeitos de fabricação por, no mínimo 12 (doze) meses; 

 A garantia assegura, de maneira não onerosa à Administração, a prestação de serviços de assistência 

técnica, substituição ou quaisquer outras medidas necessárias para o perfeito funcionamento dos objetos; 

 Todo o custo referente à prestação da garantia correrá por conta da licitante.  

 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade do órgão em até 

15 dias após a Ordem de Fornecimento/ Nota de Empenho, na sede da Secretaria Municipal de Políticas 

para as Mulheres, situada na Rua 16-A n°. 350, Quadra: 23A Lote: 23 A Setor Aeroporto, ou de acordo com 

as necessidades do órgão não participante ou na sede do órgão não participante. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 10 dias 
do mês de janeiro de 2014. 
 
 

                                Lucíula Santana dos Santos Ferreira                      
                                                                                       Pregoeira Geral (interina)                                   

Valdi Camarcio Bezerra 
         Secretário
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24- ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ..../..... 

 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2014 
 

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, órgão gerenciador do 
Registro de Preços, localizada na Avenida do Cerrado, nº 999, Bloco – B, Térreo - Park Lozandes, 
representado pelo Sr. ________________________ brasileiro, inscrito no CPF sob nº 
__________________, portador do RG nº _________________, residente e domiciliado nesta Capital, 
doravante denominado Secretário Municipal de Administração, nos termos da Lei Federal 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 2.968/2008, Decreto Municipal n° 
3.611/2013, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais 
legislações pertinentes, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 
Pregão Eletrônico nº 010/2014 - Sistema de Registro de Preços, relativos ao processo n.º 
53555993/2013, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE e necessária homologação, publicados no site 
deste município, conforme consta nos autos, e a empresa ................................., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ..................................., estabelecida à .................., Qd. ........, 
Lt. ......, ................, no município de ............... – ............, CEP n. ..................., neste ato representada 
pelo Sr. ........................, inscrito no CPF nº ........................, portador do RG nº ............-.........-......, 
doravante denominado Fornecedor e demais empresas relacionadas no Anexo I desta Ata que 
compõem o cadastro de reserva de fornecedores, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a aquisição de materiais permanentes 

(computador, notebook, aparelho de TV, microfone, entre outros), para atender a 
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, conforme condições e 
especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, durante todo o período de vigência 
da mesma. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 
2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão 

Eletrônico nº 010/2014 – Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo: 
 
Item Descrição do Objeto Marca Unidade Quantidade Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 
       

VALOR TOTAL........................................................................................R$   

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO, órgão gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal 
nº 3.611/2013 e demais legislações vigentes, autorização para a aquisição dos materiais para 
serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da presente Ata. 

 
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada após a assinatura da Ata de Registro de 

Preços, por meio de Contrato e/ou documento equivalente, o qual deverá ser assinado e retirado 
pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da comunicação, observando-se as 
condições estabelecidas, legislação vigente e na proposta vencedora. 

 
3.3 – Mediante a assinatura da Ata e seu Anexo I estará caracterizado o compromisso de entrega dos 

materiais objeto do Pregão. 
 
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar 

os materiais. 
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3.5 – O fornecedor que se recusar a executar o objeto, não aceitar ou não retirar a Nota de 
Empenho/ordem de Fornecimento no prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo 
relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades estabelecidas nesta Ata.  

 
3.6 - Os materiais deverão ser entregues de acordo com o edital, com a proposta vencedora da 

licitação, bem como as cláusulas da presente Ata. 
 
3.7 - O Município de Goiânia não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe 

facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
4.1 - O prazo para pagamento ao fornecedor será efetuado nos termos do edital do Pregão de Registro 

de Preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
5.1 - O registro de preços terá validade não superior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

publicação do Extrato da Ata no Diário Oficial do Município, incluídas eventuais prorrogações, 
conforme o inciso III do parágrafo 3° do art. 15 da Lei n. 8.666/93. 

 
5.2 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993. 
 
5.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput, do art. 65, da Lei n. 8666/93. 

 
5.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 
 

5.4.1 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 

 
5.4.2 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
5.4.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
5.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Secretaria 
Municipal de Administração (órgão gerenciador) poderá: 

 
5.5.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do Pedido de Fornecimento; e 

 
5.5.2 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 

5.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS 
 
6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 
6.2 - O órgão gerenciador somente autorizará a adesão à ata, após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da ata. 
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6.3 - Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso 

da Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da 
Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida à ordem de classificação. 

 
6.4 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

 
6.5 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de 
Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
6.6- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

 
6.7 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo e vigência da ata. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 
 

7.1.1 - Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, mediante comunicação da 
unidade requisitante, quando: 

 
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes; 
 
7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido 

e a unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s); 
 
7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato 

decorrente deste instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses 
previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as 
respectivas alterações posteriores; 

 
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente deste instrumento de registro; 
 
7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 
 

7.2 - Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar 
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das 
hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas 
alterações posteriores. 
 
7.2.1 - A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

dirigida a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, facultada a ele a 
aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
7.3 - Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será 

comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo 
que tiver dado origem ao Registro de Preços. 
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7.3.1 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de 
grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o 
preço registrado a partir da última publicação. 

 
7.3.2 - Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, qualquer alteração ocorrida no 
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento 
de correspondência e outros documentos.  

 
CLÁUSULA OITAVA -  DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 
 
8.1 - O atraso injustificado no fornecimento dos materiais sujeitará o LICITANTE VENCEDOR à 

advertência e multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor adjudicado. 
 

8.1.1 - A multa a que se alude o item 8.1 não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 10.520/2002 e 
Lei n° 8.666/1993. 

 
8.2 – Pela inexecução total ou parcial da entrega dos materiais a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao LICITANTE VENCEDOR as seguintes sanções: 
 

8.2.1 – Advertência; 
 
8.2.2 - Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor adjudicado; 
 
8.2.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
8.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 
8.2.5 - As sanções previstas nos incisos 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4 poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso 8.2.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
8.3 – Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 - Ficará impedido de licitar e contratar 

com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no cadastro de 
fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações  legais o licitante que: 

 
8.3.1 - Convocado dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços não celebrar o 

contrato; 
 
8.3.2 - Deixar de entregar documentação exigida para o certame dentro do prazo estabelecido 

no Edital, considerando, também, como documentação a proposta ajustada; 
 
8.3.3 - Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
 
8.3.4 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
 
8.3.5 - Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 
 
8.3.6 - Não mantiver a proposta; 
 
8.3.7 - Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
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8.4 - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades 
previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 
8.5 - Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de até 2% (dois por 

cento) sobre o valor total atualizado do Contrato/Ata de Registro de Preços, cumuláveis com as 
demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso. 

 
8.6 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da primeira 

parcela do preço a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do 
Município de Goiânia e cobrado judicialmente. 

 
8.7 - Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer 

crédito gerado pela CONTRATADA/ Fornecedora, independentemente de notificação judicial 
ou extrajudicial.  

 
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
9.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo 

extrato no Diário Oficial do Município. 
 
9.2 - Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos 

atos do Pregão Eletrônico nº 010/2014 - Sistema de Registro de Preços. 
 
9.3 - Fica designado, como órgão Gestor do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal n° 

3.611 de 08 de julho de 2013, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de 
Preço, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 
Goiânia, .... de ............... de ........ 

 
 

______________________________________________________________ 
Valdi Camarcio Bezerra 

Secretário 
 
 

________________________________________________________________________ 
Nome Fornecedor...... 

Nome da Empresa......... 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1________________________________________________________________________ 
 

2________________________________________________________________________ 
 
 

ANEXO II – A – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CADASTRO DE FORNECEDORES 

 
Classificação Fornecedor Objeto Marca Quantidade Valor Unitário 
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25- ANEXO III 
 

 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
(preferencialmente em papel timbrado da Licitante) 

 
Ao(a) 
Pregoeiro(a) da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA 
Endereço: Avenida do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia – GO. 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 010/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
 
Assunto: Credenciamento 
 

Pelo presente instrumento, a empresa .........................., com sede na 
........................................................................................., C.N.P.J. n.º .........................................., 
através de seu representante legal Sr. (a) ..................................................................., cargo 
........................................................, CREDENCIA o (a) Sr. (a) 
...................................................................., portador (a) do R.G. n.º ..................................................... e 
C.P.F. n.º ..............................................................., para representá-la perante a PREFEITURA DE 
GOIÂNIA, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 010/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, outorgando-lhe plenos poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, 
declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar 
todos os atos inerentes ao certame, assinar atas de registro de preços, inclusive interpor e desistir de 
recursos em todas as fases licitatórias. 

 
 

 
Localidade, ___ de _________de 2014 

 
 

___(assinatura)__ 
CARGO 
R.G. n.º 

 
 
 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura, 
com firma reconhecida em cartório. 
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26- ANEXO IV 
 

 
 Declaração de Habilitação 

(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02) 
 

Ao (a) 
Pregoeiro (a) da Secretaria Municipal de Administração DA PREFEITURA DE GOIÂNIA 
Endereço:  Av. do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia- GO 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 010/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

                               Prezados Senhores, 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo 
examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento dos produtos, 
de conformidade com o Edital mencionado, declaramos junto ao(a) Pregoeiro(a) da Secretaria 
Municipal de Administração que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os  
documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro 
do Envelope – Documentos  de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão Eletrônico nº 010/2014
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, que realizar-se-á no dia ____/_____/____, às   
______________. Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer 
exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos 
termos deste Edital e seus anexos aos Declarantes (1). 

(
1
) Ressalva declaratória somente para Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno 

Porte(EPP): 
salvo para os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 

Localidade, ___ de _________de 2014 
 

 
__( assinatura )__ 

 
 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal 
investidura. 
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27- ANEXO V 

 
CARTA PROPOSTA 

 
Ao(a) 
Pregoeiro(a) da Secretaria Municipal de Administração DA PREFEITURA DE GOIÂNIA 
Endereço: Avenida do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia – GO. 
Ref Pregão Eletrônico nº 010/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

Prezados Senhores, 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo 
examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para fornecimento do objeto, de 
conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo,  já inclusos todos 
os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes. 

(Especificar o OBJETO conforme planilha constante do Anexo I - Termo de Referencia, 
contendo quantitativos, especificação do objeto, marca/ modelo, valores unitários e totais e 
locais de execução). 
 
Item Unid. Quant.  Especificação/ Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

      

VALOR TOTAL............................................................................................R$  

-Preço unitário por item e por extenso 

ITEM___: R$  

VALOR TOTAL ___: R$ 
 
Declaramos que os produtos são novos e de primeira qualidade; 
 
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer o produto nas especificações, 
no prazo, local e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva 
nota de empenho. 
 
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 90 (noventa) 
dias consecutivos, a contar da abertura da mesma. 
 
Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta 
constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital. 

 
 

Localidade, ___ de _________de 2014 
___ (assinatura)__ 

 
 
 
Nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante copia do contrato social ou 
procuração pública ou particular poderes para tal investidura. 
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28- ANEXO VI 

 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
Ao(a) 
Pregoeiro(a) da  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA 
Endereço:  Av. do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia- GO,Goiânia- GO 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 010/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Prezados Senhores, 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço 
completo)___ , tendo examinado o Edital, declara sob as penas da lei que: 

a) Está apresentando proposta para fornecimento dos produtos objeto deste edital; 

b) A nacionalidade da Empresa Licitante é ___ (indicar a nacionalidade)___; 

c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório e, também, que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências; 

d) Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário 
noturno de trabalho ou em trabalhos perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, 
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

e) Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte. 
 

Localidade,       aos ___ dias de ___ de 2014. 

___(assinatura)___ 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMAD 
FLS.______ 

 
 

Secretaria Municipal de Administração 

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900 
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315 
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29- ANEXO VII 
 
 

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 

Senhor Licitante, 

Solicitamos a V.S.ª a fineza de preencher o recibo do Edital (modelo abaixo), remetendo-o à 
Secretaria Municipal de Administração, por meio do fax (0**62) 3524-6315 ou e-mail 
semad@semad.goiania.go.gov.br caso não o tenha retirado nesta Secretaria. 

A NÃO REMESSA DO RECIBO EXIME A ADMINISTRAÇÃO E O(A) PREGOEIRO(A) DA 
COMUNICAÇÃO DE EVENTUAIS RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO, BEM COMO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS. 

Localidade, ___ de _________de _______. 

 
RECIBO DO EDITAL Pregão Eletrônico nº 010/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – 
Secretaria Municipal de Administração PREFEITURA DE GOIÂNIA. 

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes (computador, notebook, aparelho de TV, microfone, 
entre outros), para atender a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, conforme 
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de 
Registro de Preços. 

 

Razão Social: ____________________________________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________________ 

Cidade: _________________________ Estado: ________________________ Telefone: ________________ 

Fax: ___________________________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: ______________________________________________________________________ 

Recebemos, através do site www.goiania.go.gov.br ou de qualquer outra fonte, cópia do instrumento 
convocatório acima identificado. 

Data: ____/____/______. 

 

 
 
 


