SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
C.G.C. (MF) 20.920.005/0001-40 - Insc. Est. Isenta
Av. Jair Leite, 136 – Centro - Pimenta – MG
Fone Fax: (037) 3324 -1355/1513
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
Procedimento Licitatório n°019/2021
TIPO: MENOR PREÇO – ITEM
Modo de disputa “aberto”
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIMENTA/MG, por
intermédio do (a) Pregoeiro (a) Antônio de Pádua Resende e Equipe de Apoio,
torna público que realizará licitação,para registro de preços, na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, no MODO DE DISPUTA ABERTO, com critério de
julgamento: menor preço item,nos termos da Lei nº 10.520/02,do Decreto
Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 2.584/2021,da Lei
Complementarn° 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e os
artigos 177, 178, 179 e 180 da Lei nº 14.133/21, e as exigênciasestabelecidas
neste Edital.
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: das 17hs00min do dia
09/08/2021 até às 08hs29min do dia 20 de agosto de 2021.
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA DISPUTA DE
LANCES: Dia 20 de agosto de 2021 às 08hs30min.
SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br
O encaminhamento das propostas será exclusivamente pela plataforma digital e
deverá ser efetuado até a data e horários fixados para abertura das propostas
comerciais.
Após a abertura das propostas comerciais via plataforma digital, o (a) Pregoeiro
(a) iniciará a sessão pública do pregão eletrônico, com a análise, classificação e
ordenação das propostas de preços recebidas.
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento
das propostas comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficarão
prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através da LICITANET.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Pimenta/MG, denominado (a) Pregoeiro (a), mediante a inserção e
monitoramento de dados exportados, gerados e/ou transferidos para a Plataforma
de Pregão Eletrônico constante da página eletrônica da LICITANET no site:
www.licitanet.com.br.
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As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos
telefones da plataforma LICITANET - licitações online: www.licitanet.com.br: (34)
99807-6633 e (34) 3014-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br
1. DO OBJETO
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o
(a) Registro de Preços para futura e eventual aquisição de computador e
notebook para Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta/MG,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos em especial no Termo de Referência que faz parte integrante
deste edital.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. A participação nesta licitação é restrita aos interessados cujo ramo de
atividade seja compatível1 com o objeto desta licitação e que sejam empresas
previamente credenciadas na Plataforma de Pregão Eletrônico da licitanet não
sendo concedido exclusividade2 à participação microempresas – ME, empresas
de pequeno porte – EPP ou equiparadas nos termos Lei Complementar nº
123/2006.
2.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
2.2.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
2.2.2.
que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.2.3.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil
com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;
2.2.4.
que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei
nº 8.666/93;
2.2.5.
que estejam com falência decretada;
2.2.6.
entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio3;

2.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas
de pequeno porte e equiparadas, para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiare para o micro

1

Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser aferido na fase de habilitação jurídica. Nesse sentido o
Tribunal de Contas da União, Acordão 642/2014-Plenário.
2

NOTA EXPLICATIVA: O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta/MGregistra a impossibilidade de cumprimento do comando normativo previsto no art.
48, I e III da Lei Complementar 123/2006 tendo em vista que, neste caso concreto, não há três fornecedores competitivos sediados local e regionalmente, do ramo
pertinente ao objeto licitado e que se enquadrem na classificação de ME, EPP e/ou equiparadas definidas pela LC 123/06 e a realização de licitação com a
participação exclusiva e/ou cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte (e equiparadas) não será vantajoso para a Administração Pública e
pode representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado e contraria a economicidade e a racionalização processual, assim como a agilidade
no atendimento pretendido.
3

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as
licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. “...a aceitação de consórcios na
disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário”. Acórdãos de nº. 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n. 2869/2012-Plenário.
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empreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
123/2006.
2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações4:
2.4.1.
Que está desimpedida de participar da licitação, obrigando-se,
ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de
fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93;
2.4.2.
Que tem pleno conhecimento e atende a todas as exigências
de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos
do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e Art. 26, § 3º e
4º do Decreto Municipal nº 2.584/2021;
2.4.3.
Que aceita as condições estipuladas no edital, ressalvada a
(s) hipótese (s) de impugnação e concorda e se submete a todos os
termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às
Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a
presente licitação;
2.4.4.
Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e
verdadeiras;
2.4.5.
Que não possui no quadro de pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei
Federal nº 9.854/99, que altera a Lei nº 8666/93;
2.4.6.
Que não consta no quadro societário, colaboradores do (a)
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta/MG que
mantenham vínculo familiar com detentorde cargo em comissão ou
função de confiança, atuante na área responsávelpela demanda ou
contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, (art. 9º
da Lei nº8.666/1993);
2.4.7.
Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais
vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei
nº10.520/02)
e
encargos
sociais,
obrigações
trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o
fornecimento;
2.4.8.
Que tem ciência do teor e das implicações jurídicas sobre
asdeclarações apresentadas e que detém plenos poderes e
informações parafirmá-las.
2.4.9.
Que por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade,
firmar a presente para os fins de direito a que se destina;

4

Nota Explicativa: no cumprimento da exigência deste item será gerado no sistema uma “Declaração Eletrônica Única” com a assinatura digital do licitante e esta
será juntada aos autos, anexa à documentação de habilitação, sendo utilizada para comprovação do cumprimento das exigências dos arts. 9º, 27, “V”, 32, § 2º da
Lei 8.666/93, art. 5º, III da Lei 10.520/02, art. 26, § 4º do Decreto 10.024/2019 e Art. 26, § 3º e 4º do decreto Municipal nº 2.584/2021.
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2.4.10. Que, em conformidade com o disposto na LC nº 123/2006, a
licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para aqualificação
como Microempresa / Microempreendedor Individual /Empresa de
Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo,estando apta a
usufruir do tratamento diferenciado, não enquadrando emnenhuma das
vedações previstas no § 4º do Art. 3º da LC nº123/2006, alteradapelas
Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto
Federalnº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências superiores;
2.5. Poderão participar desta licitação, toda e qualquer empresa que atenda as
exigências deste edital, devendo estar regularmente cadastrada junto a licitanet
no site: www.licitanet.com.br.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente
através de Plataforma de Pregão Eletrônico, o qual deverá manifestar em campo
próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento
às exigências de habilitação previstas no Edital.
3.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento
de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante
prévio cadastramento e adesão aos planos elencados da plataforma credenciada:
3.2.1. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão
Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da
tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, será:
O valor máximo a ser cobrado do licitante pela operacionalização do uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos
recursos da tecnologia da informação, será:
Valor / teto máximo para demais tipos
Tipo/Prazo
Valor / teto máximo para MEI
de empresas
Plano Mensal
R$112,40
R$128,60
Plano Trimestral
R$175,40
R$195,20
Plano Semestral
R$250,10
R$276,20
Plano Anual
R$365,30
R$387,80
O pagamento de valor pelo custo de operacionalização (disponibilização da tecnologia da informação) possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº
10.520/02.

3.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão
eletrônico, dentro da vigência do plano contratado pelo licitante, salvo quando
suspensas por inadimplência do licitante junto à plataforma de pregão eletrônico
e/ou canceladas por solicitação do licitante.
3.4. A manutenção ou alteração da senha de acesso será feita através de
pedido do licitante junto ao atendimento On-Line (CHAT) do site licitanet, sendo
que a nova senha será enviada por via de email, de forma imediata.
3.5. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem
como seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET a
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responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
3.6. O cadastramento do licitante junto à Plataforma de Pregão Eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.
3.7. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas
pelos telefones da plataforma LICITANET - licitações online: www.licitanet.com.br:
(34) 99807-6633 e (34) 3014-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br
3.8. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.9. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.9.1.
A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
4.1. Os licitantes encaminharão,exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, a
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio da documentação de habilitação exigida e da
proposta.
4.1.1.
Não se admitirá a inserção de quaisquer documentos no
curso da sessão de licitação, exceto aqueles necessários à
confirmação e/ou esclarecimento de documento já inseridos na
plataforma não se aplicando nesta licitação a previsão de
complementação da documentação prevista no Art. 64 da Lei
14.133/2021 e Acordão TCU 1.211/2021.
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do CRC, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
4.4. As Microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC n. 123/2006.
4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do (a) Pregoeiro (a) e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos, no que couber:
5.1.1.
Valor unitário e total do item;
5.1.2.
Marca;
5.1.3.
Fabricante;
5.1.4.
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações
similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que
for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do
registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso,
e normas ABNT/NBR;
5.1.4.1. O pregoeiro poderá solicitar, como documento
complementar, a apresentação de ficha técnica/catálogo
com a descrição detalhada do produto.
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
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5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas, quando participarem de
licitações públicas.
5.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do
contrato.
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.2.1.
Também será desclassificada a proposta que identifique o
licitante.
6.2.2.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.
6.2.3.
A não desclassificação da proposta não impede o seu
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.
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6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a)
Pregoeiro (a) e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente poderá oferecer lancede valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7. DO MODO DE DISPUTA
7.1. Modo de disputa aberto:
7.1.1. O intervalo mínimo de diferença de valores 5 entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação
à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$10,00 (dez reais).
7.1.2 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.
7.1.3 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.
7.1.4 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
7.1.5 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

5

Nota Explicativa: Adotado o modo de disputa aberto, a previsão de intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances éobrigatória,
conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 2.584/2021 c/c com art. 30, §3º do Decreto nº 2.584/2021.
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7.1.6 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática
pelo sistema, poderá o (a) Pregoeiro (a), assessorado pela equipe de
apoio, justificadamente, poderá admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.3. Durante o transcursoda sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.4. 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.
7.5. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Pregoeiro (a)persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo (a)
Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.6. O Critério de julgamento adotado será o menor preço – ITEM.
7.7. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta inicial.
7.8. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a verificação automáticado porte da entidade empresarial
na plataforma eletrônica.
7.9. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas, participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
LC nº 123/2006.
7.10. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima damelhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
7.10.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito
de
encaminhar
uma
última
oferta
para
desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
após a comunicação automática para tanto.
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7.10.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.10.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.11. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances),
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.12. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurandose a preferência, sucessivamente, aos bensproduzidos:
7.12.1. no país;
7.12.2. por empresas brasileiras;
7.12.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País;
7.12.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.13. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
7.14. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) Pregoeiro
(a)deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.
7.14.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.14.2. O licitante deverá manifestar a aceitação da negociação no
sistema eletrônico do pregão registrando o valor negociado.
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7.14.3. O (a) Pregoeiro (a)declarará aceita a negociação havendo ou
não a redução do valor, podendo ainda, reabrir o prazo e
retomar a negociação do licitante vencedor.
7.15. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.
7.15.1. Após encerramento da fase de negociação e, após a
declaração da habilitação do licitante vencedor, o (a) Pregoeiro
(a) solicitará ao licitante que, no prazo de 02 (duas)horas,
enviea proposta final adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, assinando-a diretamente na plataforma
e/ou enviando-a como anexo via plataforma.
7.15.2. O (a) Pregoeiro (a) poderá exigir a apresentação, se for o caso,
de documentos complementares para a validação e
classificação da proposta final do licitante vencedor.
7.15.3. O (a) Pregoeiro (a) poderá exigir a apresentação, se for o caso,
de documentos complementares para quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados
antes do início da sessão.
8

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1
Encerrada a etapa de negociação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos.
8.2
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo
exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
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8.4
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.
8.5
O (a) Pregoeiro (a) poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo
de 24(vinte e quatro) horas,sob pena de não aceitação da proposta.
8.5.1 É facultado ao (a) Pregoeiro (a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo
o prazo.
8.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo (a) Pregoeiro (a),
destacam-se os que contenham as características do material ofertado,
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por
outro meio e prazo indicados pelo (a) Pregoeiro (a), sem prejuízo do
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.
8.5.2.1 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas,
sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não
possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
(a) Pregoeiro (a) exigirá que o licitante classificado em primeiro
lugar apresente amostra 6 , sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias
úteis contados da solicitação.
8.5.2.2 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e
horário de realização do procedimento para a avaliação das
amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
8.5.2.3 As aferições da (s) amostra (s) será (ão) realizada (s) pelo (s)
servidores (s) Antônio de Pádua Resende, no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, caso em que será elaborado Relatório de
Aceitabilidade e/ou Reprovabilidade, com justificativa
fundamentada e comparativa de cada produto analisado, se for
o caso.

6

Nota explicativa: o TCU firmou jurisprudência no sentido de que tal exigência é cabível no pregão, desde que feita após a fase de lances e limitada ao licitante
classificado provisoriamente em primeiro lugar (Acórdãos n° 1.182/2007, n° 1.634/2007, n° 2.558/2007, n° 1.113/2008, n° 1.168/2009 e n° 1.317/2011, do Plenário,
e n° 3.667/2009, 2ª Câmara), todavia, a descrição correta e detalhada do objeto a ser adquirido/contratado, na maior parte dos casos, garantirá a qualidade da
contratação, sem necessidade de se exigir a apresentação de amostra, a qual deve ser reservada para situações excepcionais.
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8.5.2.4 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na
entrega, sem justificativa aceita pelo (a) Pregoeiro (a), ou
havendo entrega de amostra fora das especificações previstas
neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.5.2.5 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado
não for(em) aceita(s), o (a) Pregoeiro (a) analisará a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda
às especificações constantes no Termo de Referência.
8.5.2.6 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão
tratados como protótipos, podendo ser manuseados e
desmontados pela equipe técnica responsável pela análise,
não gerando direito a ressarcimento.
8.5.2.7 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras
entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de
10 (dez) dias, após o qual poderão ser descartadas pela
Administração, sem direito a ressarcimento.
8.5.2.8 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração
todas as condições indispensáveis à realização de testes e
fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for
o caso.
8.5.2.9 Encerrada a etapa de análise será dada publicidade ao
Relatório de Aceitabilidade e/ou Reprovabilidade através de
sua publicação no Diário Oficial do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto bem como, serão divulgados por meio de mensagem
no sistema.
8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o (a) Pregoeiro (a)
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
8.7
Havendo necessidade, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.8
O (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições
diversas das previstas neste Edital.
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8.8.1
Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro (a) não aceitar
a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.
8.8.2
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo
ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.9
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas
de pequeno porte e equiparadas, sempre que a proposta não for aceita, e antes
de o (a) Pregoeiro (a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n. 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o (a) Pregoeiro (a)
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9

DO CADASTRO NO HABILITANET – HABILITAÇÃO

9.1 O HABILITANET constitui um módulo de registro cadastral da LICITANET,
disponível no rol de menus da Sala de Disputa.
9.1.1 A habilitação dos fornecedores em licitação pertinente à aquisição de
bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, poderão ser
comprovadas por meio de regular inscrição cadastral no
HABILITANET, desde que os documentos comprobatórios estejam
validados e atualizados.
9.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a)
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame 7 ou a futura contratação, mediante a consulta ao Cadastro de
Fornecedores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, bem como:
9.2.1 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
9.2.2 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por
Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da
União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:RP,2::);

7Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.A Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU abrange o cadastro do CNJ, do CEIS, do próprio
TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP do Portal da Transparência.
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9.2.2.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá
haver a substituição das consultas dossubitens acima pela
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.2.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o licitante será convocado para
manifestação previamente à sua desclassificação/inabilitação.
9.2.4 Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
9.2.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
9.3
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do HABILITANET, pela análise dos documentos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica de acordo com a
exigência em cada edital.
9.3.1
O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização
do sistema, deverá atender às condições exigidas no edital,
inserindo a documentação e proposta no HABILITANET até a data
e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública.
9.3.1.1 Não será permitido a inserção de documentos de
habilitação após encerrado o prazo, estabelecido neste edital,
exceto
documentos
complementaresnecessários
à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
9.3.2
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do CRC – Cadastro de Fornecedores Municipal e
HABILITANETpara que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública e encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.3.3
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação
direta do licitante, exceto se a consulta, aos sítios eletrônicos oficiais
emissores de certidões, feita pelo (a) Pregoeiro (a) lograr êxito em
validar a(s) certidão(ões) apresentada (s), conforme art. 43 do Decreto
Federal nº10.024/2019 c/c com art. 43 do Decreto Municipal
nº2.584/2021.
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9.4
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas)horas, sob pena de inabilitação.
9.4.1
Como condição para confirmação da habilitação, a licitante
deverá encaminhar posteriormente,o (s) documento (s) que não
puder (em) ser (em) validado(s)/certificado(s) online, em via
original e/ou cópia (s) autenticada (s), no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados após ser declarado vencedor do lote/item,
para:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta,
Avenida Jair Leite, nº 136 - Bairro Centro,
Cidade Pimenta/MG - CEP: 35.585-000.
9.4.2
A não apresentação dos documentos de habilitação (em
original e/ou autenticados) que não puderam ter sua veracidade aferida
pelos sítios eletrônicos oficiais, no prazo estipulado de 05 (cinco)
dias úteis, ensejará a inabilitação direta do licitante bem como a
aplicação, nos autos do certame, das penalidades previstas no Art. 49,
II do Decreto Federal nº 10.024/2019 e Art. 50, II do Decreto Municipal
nº 2.584/2021.
9.4.2.1 É facultado ao (a) Pregoeiro (a) prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita pelo
licitante via endereço eletrônico licitasaaepimenta@gmail.com,
desde que feita antes de findo o prazo.
9.4.3
Nos casos em que o (s) licitante (s) não ENVIAR os
documentos de habilitação que não puderam ter sua veracidade aferida
pelos sítios eletrônicos oficiais, em original e/ou autenticados, o (a)
Pregoeiro (a) declarará sua inabilitação e convocará imediatamente, o
licitanteclassificado em segundo lugar.
9.5
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.5.1
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar
em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
9.5.2
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao
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CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
9.6
Para habilitação nesta licitação, os licitantes deverão encaminhar via
plataforma digital, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens
a seguir, sob pena de inabilitação:
9.6.1 Habilitação jurídica:
9.6.1.1 Registro comercial, em caso de empresa individual; ou Ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas
alterações, ou ato constitutivo consolidado 8 , devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores.
9.6.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
9.6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.6.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou
municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.6.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;
9.6.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio
ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;
9.6.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio
ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;
8 NOTA

EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente registrado na Junta
Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas.
Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente.
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9.6.2.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
9.6.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
9.6.2.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado
comomicroempresa, empresa de pequeno porte e/ou equiparadas e
deseje utilizar os benefícios da LC nº 123/2006,deverá
apresentartoda a documentação exigida para efeito de comprovação
deregularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição,sob pena de inabilitação nos termos do art. 3 º da LC
nº 123/2006,acompanhada de:
9.6.2.8.1
Declaração de Enquadramento de ME ou EPP,
devidamente registrada e arquivada na respectiva Junta
Comercial, ou, Certidão Simplificada expedida pela Junta
Comercial do Estado, ou, Declaração de Microempreendedor
Individual, ou,Declaração de Optante pelo “simples nacional”,
ou outro documento legal hábil a comprovar a condição ME
ou EPP, datado nomáximo de 60 dias da data da sessão.
9.6.2.8.1.1

O licitante detentor do menor preço
deverá
apresentar
toda
a
documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.

9.6.3 Qualificação Econômico e Financeira9.
9.6.3.1 Certidão Civil Negativa Judicial ou Certidão Negativa
específica de Falência e Concordata, datada de no máximo 90
(noventa) dias corridos anteriores à data de realização da sessão
pública do pregão, se outro prazo não for definido na própria
certidão.
9.6.4 Qualificação Técnica
9.6.4.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando ter o licitante
9

Nota Explicativa: É possível adotar critérios de habilitação econômico-financeira com requisitos diferenciados, estabelecidos conforme as peculiaridades do objeto
a ser licitado, tornando-se necessário que exista justificativa do percentual adotado nos autos do procedimento licitatório, na forma do art. 31 da Lei nº 8.666/93.
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executado objeto com características técnicas semelhantes às
descritas no Termo de Referência.
9.6.5 Comprovação de enquadramento de ME, EPP e equiparadas nos
termos da LC n. 123/2006:
9.6.5.1 Quando se tratar de edital que preveja a exclusivamente
à participação de microempresa, empresa de pequeno porte e/ou
equiparadas, o (s) licitante (s) deverá (s), sob pena de inabilitação,
apresentar:
9.6.5.1.1
Declaração de Enquadramento de ME ou EPP,
devidamente registrada e arquivada na respectiva Junta
Comercial, ou, Certidão Simplificada expedida pela Junta
Comercial do Estado, ou, Declaração de Microempreendedor
Individual, ou,Declaração de Optante pelo “simples nacional”,
ou outro documento legal hábil a comprovar a condição ME
ou EPP, datado nomáximo de 60 dias da data da sessão.
9.7
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício, quando for exigido.
9.8
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.
9.9
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
9.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, e uma vez constatada
a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização.
9.10.1.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério
da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa, antes de findo o
prazo incialmente previsto devendo a solicitação e
justificativa envida pelo licitante via endereço eletrônico
licitasaaepimenta@gmail.com.

Página | 19

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
C.G.C. (MF) 20.920.005/0001-40 - Insc. Est. Isenta
Av. Jair Leite, 136 – Centro - Pimenta – MG
Fone Fax: (037) 3324 -1355/1513
9.10.1.2 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo, acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou equiparada com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
9.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
9.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.
9.13 Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparadas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.
123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
10

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor será gerada
eletronicamente na plataforma e deverá ser assinada e encaminhada, via
plataforma,no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do (a) Pregoeiro
(a) no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1 ser assinada e encaminhada diretamente na plataforma, em
local próprio da plataforma para assinatura e envio da mesma.
10.2 A proposta final gerada eletronicamente no sistema, deverá ser
documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a
Contratada.
10.3 Dispensa-se o envio da proposta final, em via original, tendo em vista o
envio da proposta na plataforma eletrônica que será a proposta final levada
aos autos e será utilizada no decorrer da execução do contrato.
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11

DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e, quando houver, decorrida a fase de regularização
fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada, será concedido o prazo mínimo 10 (dez) minutos,
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por
quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1
Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso10.
11.2.2
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação
de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em
que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10

Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência,
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1.
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12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor
classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o
contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006.
12.1.2.1 Nessas
hipóteses,
serão
adotados
os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.
12.2 Os licitantes remanescentes serão convocados, com prazo mínimo de
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico
“chat”/e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os
dados contidos no HABILITANET, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.
13

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do (a) Pregoeiro (a), caso não haja interposição de recurso, ou pela
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1 Não haverá exigência de garantia contratual nos termos do Art. 56 da Lei
8.666/93, tendo em vista que o(s) pagamento(s) será (ão) realizado (s) após a
entrega e aceitação definitiva do objeto.
15

OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16
A (s) projeção (s) da (s) despesas para atender a esta licitação estão
programadas em dotação (s) orçamentária (s) própria (s), consignada (s) no
orçamento vigente para o exercício corrente, na (s) seguinte (s) rubrica (s): Ficha
1014 – 04.01.01.04.122.0014.1050.4.4.90.52.00 - Fonte de Recurso 1.00.00 Recursos Ordinários
17

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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17.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
17.2 Alternativamente à convocação para comparecer presencialmente perante
o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a
Administração encaminharáa mesma para assinatura por meio eletrônico, para
que seja assinada, preferencialmente porassinatura digital por pessoa física ou
jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)e devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

17.2.1 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo vencedor, durante o seu transcurso, e
desde que fundamentado e devidamente aceito.
17.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a
indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
18

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1 As regras acerca do reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro em
sentido geral, do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.
19

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.
20

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Termo de Referência.
21

DO PAGAMENTO

21.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.
22

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1 As sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência.
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23

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1 As impugnações referentes a este processo licitatório poderão ser
interpostas por qualquer pessoa e deverão ser enviada (s) ao (a) Pregoeiro (a),
exclusivamente via plataforma eletrônica – LICITANET, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública indicada no
Edital.
23.1.1 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica,
exclusivamente pela plataforma LICITANET.
23.1.2 Caberá ao (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação e poderá requisitar subsídios formais e técnicos às unidades
requisitantes responsáveis pela elaboração do Termo de Referência bem
como ainda aos setores de assessoramento jurídico e controle interno.
23.1.3 Acolhida a impugnação, o edital e seus anexos serão retificados,
conforme o caso, sendo republicado na forma legal ehaverá necessidade
de redefiniçãode nova data para a realização do certamesomente se as
alterações influenciarem significativamente na elaboração das propostas
pelos licitantes.
23.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao (a) Pregoeiro (a), exclusivamente via plataforma
eletrônica – LICITANET, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública indicada no Edital.
23.2.1 O (a) Pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos
no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e
poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dos anexos.
23.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
23.3.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo (a) Pregoeiro (a), nos autos do
processo de licitação.
23.4 As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos serão
divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.
24

DA PUBLICIDADE
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24.1 O aviso deste pregão será publicado no Diário Oficial – Jornal de
Circulação no Município nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto
Municipal nº 2.584/2021, como também, disponibilizado por meio do site:
www.licitanet.com.br e publicado no siteoficial do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto:http://www.saaepimenta.com.br/licitacoes
25
25.1

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo (a) Pregoeiro (a).
25.3
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
25.4
No julgamento das propostas e da habilitação, o (a) Pregoeiro (a) poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos já apresentados e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.5
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
25.6
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.
25.7
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
25.8
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administração.
25.9
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
25.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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25.11 O
Edital
será
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônicowww.licitanet.com.bre http://www.saaepimenta.com.br/licitacoes, bem
como também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Avenida Jair Leite, n.
136, Bairro Centro, Pimenta/MG, nos dias úteis, no horário de 08hs00min às
17hs00min, mesmo endereço e período no qual os autos do Procedimento
Licitatório permanecerão com vista franqueada aos interessados.
25.12

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
25.12.1
25.12.2

ANEXO I – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

Pimenta/MG, 05 de agosto de 2021
Antônio de Pádua Resende
Pregoeiro
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Anexo I
Minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º .........
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIMENTA/MG, com sede no(a)
......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a)
pelo(a) ...... (cargo e nome), doravante denominado órgão gerenciador do Pregão,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº
..../20..., PROCESSO LICITATÓRIO N.º ..../20.., para REGISTRO DE PREÇOS,
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificadanesta ATA, de acordo
com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo às
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº
8.666/93 e no Decreto n.º 7.892/2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO

1.1.

A presente Ata tem por objeto o (a).......................... conforme a descrição do (s)
item (s) especificado(s) no Termo de Referência anexo do edital de Pregão Eletrônico
nº..../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente da transcrição.
2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as
demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:
Item do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
Especificação

X

3.

Marca
Unid. Quan Valor
(se exigida
t.
Un
no edital)

Valor
Total

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.

3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, fica
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública da utilização da ata
de registro de preços, não havendo qualquer responsabilidade do órgão
gerenciador no controle dos atos do órgão aderente.

3.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
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este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador participantes.

3.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

3.4.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparadas, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas a aderentes anteriores, não
ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

3.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade
da Ata de Registro de Preços.

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4.

VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses 11 , a partir
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.

4.1.
5.

REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.2.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

11

Nota Explicativa: A Ata de Registro de Preços pode ter sua validade fixada por prazo inferior a 12 (doze) meses,
podendo ou não ser prorrogada, a critério da Administração, respeitado, contudo, o prazo total de 12 (doze) meses.
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5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.3.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

5.4.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao
cancelamento desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.

5.5.

O registro de preços do fornecedor será cancelado quando:

5.5.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.5.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
5.5.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.6.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de
Preços, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

5.7.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

5.7.1. Por razão de interesse público fundamentado; ou
5.7.2. A pedido do fornecedor com justificativa fundamentada.
6.

DAS PENALIDADES

6.1.

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.

6.1.1. As sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços, também se aplicam
aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que,
convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos
termos do art. 49, §1º do Decreto Federal nº 10.024/2019 e art. 50, §1º do Decreto
Municipal nº 2.584/2021.
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6.2.

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em
que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no
qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação das penalidades.
7.

CONDIÇÕES GERAIS

7.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.3.

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas, exceto as alterações para restabelecimento do
equilíbrio econômico e financeiro.

7.3.1. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, e mediante solicitação

da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um
ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
PIMENTA/MG, ..... de ......... de 2021.
Pregoeiro e Equipe de Apoio – Portaria nº 0.../2021
___________________
Pregoeiro (a)
___________________
Equipe de Apoio
___________________
Equipe de Apoio
___________________
Licitante detentor (a)
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Anexo II
Termo de Referência – Arquivo em Anexo
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
Relação de Itens / Lotes
Item

1

2

3

Cód.
Item

3638

3639

3640

Excl. MEEPP

Descrição

Unid.

Quantidade

Intervalo
Mín.

Valor
Orçado

Valor
Total

NÃO

Computador completo / Lacrado / Com as Seguintes Configurações Mínimas:
Processador 04 Núcleos - Mínimo 04 Treads / Frequência Mínima 3.6GHZ Cache
Mínimo de 6MB / Placa Gráfica Integrada / Linha de Produção Mínima 2020 /
Referência: Intel , AMD ou de igual ou superior Qualidade / Sistema Operacional:
Windows 10 Pro, de 64 bits - em Português (Brasil) / Memória Ram DDR-4 2.400
MHz ou superior com Mínimo 8 GBs de memória instalada em um módulo e
tecnologia Dual Channel / Disco rígido (HDD) de 1TB (7200 RPM) ou Superior /
Teclado Multimídia Usb ABNT2 / Portas: Portas frontais de E/S (Mínimo de 2 USB
3.0 , 1 tomada de áudio universal e 1 MCR 5:1) Portas traseiras de E/S (4 USB 2.0,
1 RJ-45 (Gigabit Ethernet), 1 HDMI, 1 VGA, 1 grupo de 3 tomadas de áudio com
suporte a som surround 5.1) / Unidade óptica com leitor de CD/DVD / Slots 1 SD
card reader, 1 Security Cable Slot / Dimensões máximas: 35x93x30 (AxLxP) /
Wireless 802.11bgn + Bluetooth 4.0, 2,4 GHz, 1x1 / Monitor LCD com retro
iluminação LED - 21.5 Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz / Conexões de entradas
HDMI e VGA; com Regulagem de Altura e Ângulo da Base .

Unidade

1,00

R$ 10,00

R$ 3.603,71 3.603,71

NÃO

Computador completo / Lacrado / Com as Seguintes Configurações Mínimas:
Processador 06 Núcleos Frequência Mínima 2.9GHZ Mínimo de 06Threads Cache
Mínimo de 12MB / Placa Gráfica Integrada / Linha de Produção Mínima 2020 /
Referência: Intel , AMD ou de igual ou superior Qualidade / Sistema Operacional
Windows 10 Pro, de 64 bits - em Português (Brasil) / Memória Ram DDR-4 2.400
MHz ou superior com Mínimo 8 (oito) GBs de memória instalada em um módulo e
tecnologia Dual Channel / Disco rígido (HDD) de 1TB (7200 RPM) sata 3.5 / Teclado
multimídia usb ABNT2 / Portas: Portas frontais de E/S (Mínimo de 2 USB 3.0 , 1
tomada de áudio universal e 1 MCR 5:1) Portas traseiras de E/S (4 USB 2.0, 1 RJ-45
(Gigabit Ethernet), 1 HDMI, 1 VGA, 1 grupo de 3 tomadas de áudio com suporte a
som surround 5.1) / Unidade óptica com leitor de CD/DVD / Slots 1 SD card reader,
1 Security Cable Slot / Dimensões máximas: 35x93x30 (AxLxP) / Wireless
802.11bgn + Bluetooth 4.0, 2,4 GHz, 1x1 / Monitor LCD com retroiluminação LED 21.5 Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz com entradas HDMI e VGA; com
Regulagem de Altura e Ângulo da Base.

Unidade

3,00

R$ 10,00

R$ 4.098,00 12.294,00

NÃO

Notebook Processador com Frequência Mínima de 2.6 GHz, cache de 12MB, Placa
de vídeo integrada com memória gráfica compartilhada / Sistema operacional
Windows 10 Pro, de 64 bits - em Português (Brasil) + Microssoft Office com licença
vitalícia / Memória de 8GB (1x8GB) DDR4 com Velocidade de 2400MHz ou
superior / Disco Rígido (HD) de 1TB (5400 RPM) / Tela HD de Tamanho Mínimo
15.0 (1920x1080), antirreflexo e retroiluminação por LED / Teclado Alfabético e
Numérico em Português (Padrão ABNT2) / Wi-Fi e Bluetooth 802.11ac 1x1 /
Entradas: Mínimo de 01 USB 3.0 01 USB 2.0 HDMI e Fone de Ouvidos / Bateria
com Mínimo de 3 Células e 42 Wh (Integrada) / Embalagem contendo
Computador, fonte e Guia do Usuário.

Unidade

1,00

R$ 10,00

R$ 6.158,00 6.158,00

TOTAL GERAL R$ 22.055,71

