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DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
PREÂMBULO 
EDITAL DE PREGÃO Nº 095/045-2022. 
PROCESSO N° 095/045-2022. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 09 de junho de 2022. 
HORÁRIO: 08:00:00. 
 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS – Sala 
do Setor de Licitações. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS, torna 
público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 095/045-2022, do tipo Menor Preço –Por lote, objetivando a 
Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo destinados as atividades deste 
município, que será regido pelo decreto municipal 024/2007 e pela Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002 e pela Lei Complementar nº. 027 de 16 de 
dezembro de 2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e as 
disposições da Lei Geral nº. 123/06 e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. 
 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 
 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento 
dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 

A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento 
que será na sala de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
PARDO DE MINAS-MG, sito a RUA TACITO DE FREITAS COSTA, 846, 
CIDADE ALTA, telefone (38) 3824-1356, iniciando-se no dia 09 de junho de 
2022, às 08:00:00 horas e será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe 
de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe. 

 
Obs.: Em virtude da necessidade de minimizar as possibilidades de contágio e 
propagação do NOVO CORONAVIRUS, a sessão de abertura e julgamento do 
presente certame, poderá ser realizada em Praça Pública, frente ao prédio da 
Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas/MG. SERÁ EXIGIDA A 
UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO. Contamos com a compreensão de 
todos. 
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I - DO OBJETO: 
1.1 - A presente licitação tem por objeto Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo 
destinados as atividades deste município, conforme descrição do Anexo I – Relação 
de Materiais deste Edital e Minuta de Contrato (Anexo II). 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO: 
2.1 -Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que se enquadrem na Lei Complementar nº 027 
de 16 de dezembro de 2009 (lei municipal que dispõe sobre a instituição da lei geral 
municipal da microempresa e empresa de pequeno porte no município de Rio Pardo 
de Minas – MG, e dá outras providências), e preencham as condições de 
credenciamento constantes deste Edital. 
 
2.2 – A referida Lei Municipal afirma que do montante das licitações públicas 
realizadas anualmente, até o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), as aquisições 
deverão ser destinadas exclusivamente às MPE’s.  
 
2.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que 
seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo 
Município de Rio Pardo de Minas. 
 
2.4. A Contratada deverá cumprir com a cota de aprendiz a que está obrigada 
(artigo 429 e seguintes da CLT). 
 
III – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO. 
3.1 - A proposta e documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 envelopes fechados e indevassáveis respectivamente, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente e todos os dados que identifique a empresa, os 
seguintes dizeres: 
 
Envelope nº 1 – Proposta 
Pregão nº 095/045-2022 
 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Pregão nº 095/045-2022 
 
3.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público 
autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 
membro da Equipe de Apoio. 
 
IV - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
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4.1 - A Proposta deverá ser datilografada, impressa ou preenchida a mão, em letra de 
forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e 
assinada pelo representante legal da licitante. 

 
4.1.1 – Será aceita a proposta comercial em impresso próprio da empresa licitante. 
 

 
4.2 - Deverá estar consignado na proposta: 

 
4.2.1 - a razão social e o CNPJ do Proponente, endereço, e-mail (se houver), telefone/fax 
e data; 
 
4.2.2 - indicação da marca e respectivos preços unitários e totais para cada item e preço 
global em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, sem inclusão 
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas 
as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como 
todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da 
presente licitação. 

 
4.3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
4.2.3 - A apresentação da Proposta será considerada como evidência de que o licitante 
examinou completamente o Edital, que obteve do Município de Rio Pardo de Minas 
informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso e que o seu texto lhe permitiu 
prepará-la de maneira completa. 
 
4.4 - A planilha gerada pelo sistema de licitações deverá ser apresentada em CD-R 
ou Pen Drive, disponível no Departamento de Licitação da Prefeitura, para maior 
celeridade no julgamento do certame. 
 
4 
V – DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1 – CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
 
5.1.1 - PESSOA JURÍDICA. 
5.1.1.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
5.1.1.2 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social 
ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 
5.1.1.3 - Instrumento público ou particular de procuração, se particular com a firma do 
outorgante reconhecida, em que constem os requisitos mínimos previstos no art. 654, 
parágrafo 1.º, do Código Civil, em especial o nome da empresa da outorgante e de todas 
as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação 
de amplos poderes para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
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correspondente documento, dentre os indicados no item 5.1.1.2, que comprove os poderes 
do mandante para a outorga. 
 
5.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação. 
 
5.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
5.4 - Na hipótese da licitante não apresentar Representante (Legal ou Procurador) ou esse 
não se credenciar, a Licitante ficará impedida de participar da fase de lances verbais, de 
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo de renunciar 
ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, 
para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
5.5 – Documento comprobatório da condição de enquadramento nas condições de 
microempresa e empresa de pequeno porte aos proponentes, através de certidão 
simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de localização da licitante ou 
declaração assinada pelo representante legal da empresa ou seu contador demonstrando 
estar enquadrada nestas condições. 
 
VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 
PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
6.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme anexo 
III) e declaração de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual (conforme anexo VII), ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes 
nºs1 e 2. 
 
VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO” 
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 

 Comprovação de habilitação jurídica através da apresentação de um dos documentos a 
seguir: a) registro comercial, no caso de empresa individual; b) ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; d) decreto de autorização, 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; e) certificado da condição de micro empreendedor individual 
quando se tratar de micro empreendedor individual. 

 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 Prova de Regularidade FGTS; 
 CND secretaria da Receita Federal inclui CND Certidão da Dívida Ativa da 

União; 
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 Certidão negativa de Débitos Estaduais; 
 Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
 Certidão Negativa de Falência e concordata expedida pelo Cartório Distribuidor 

competente da Comarca, sede da licitante; 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 
 Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado que comprove que a licitante executou ou está executando, a contento, 
fornecimento de equipamentos, conforme descrição dos respectivos itens 
constantes do anexo I;  

 Declaração expressa fornecida pelo representante legal da licitante, ou por quem 
detenha poderes para tanto, devidamente assinada, da inexistência de 
circunstância ou fato superveniente que a impeça de participar do processo 
licitatório; 

 Declaração expressa, devidamente assinada do representante legal da licitante, 
ou procurador, por instrumento público ou particular, de que conhece e está de 
acordo com todos os termos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
7.2.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
7.2.2 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo apresentar toda 
documentação exigida, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob as penas da lei, 
nos termos dos artigos 42 e 43, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 123/06. 
 
VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
8.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
8.1.1 - O Pregoeiro realizará o Credenciamento das interessadas, as quais deverão: 
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 
verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; e apresentar, ainda, 
declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 
 
8.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III, ao 
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
8.3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
8.3.1 – Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
8.3.2 – Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
8.3.4 - Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
8.3.5 – Sejam evidentemente inexeqüíveis em comparação ao valor praticado no mercado, 
que possam dar conseqüência a falhas na prestação do serviço; 
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8.4 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
8.5 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 
 
8.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
8.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superior 
àquela; 
8.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 
(três). 
8.6.3 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
8.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
 
8.8 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 
8.9 - Os lances deverão ser formulados por item ou lote quando for o caso, em valores 
distintos e decrescentes, inferior à proposta de menor preço, observada a redução mínima, 
que será estipulada pelo pregoeiro no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao 
primeiro. 
 
8.9.1 -O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no 
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela 
mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
 
8.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
 
8.12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.13 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
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8.14 - Considerada aceitável a oferta de Menor Preço –Por lote, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
8.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
8.15.1 - substituição e apresentação de documentos, ou 
8.15.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
8.16 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
8.16.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, 
a licitante será inabilitada. 
 
8.17 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 7.1, o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS-MG. 
 
8.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
8.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com 
o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
9.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
 
9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente. 
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9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.6 - A adjudicação será feita dos itens ou lotes do objeto. 
 
X - DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 
10.1 - A entrega do material e ou serviços ora licitados será parcelada, de acordo com 
a necessidade da Prefeitura, que expedirá Ordem de Fornecimento, devidamente 
assinada por funcionário responsável. 
 
10.2 - Recebida a Ordem de Fornecimento a proponente vencedora e contratada terá o 
prazo de 05(cinco) dias para proceder a entrega dos itens que tenha a mesma saído 
vencedora, devendo a entrega ocorrer na sede do Município licitante. 
 
XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
11.1 - O objeto da presente licitação será recebido, no(s) local(is) e endereço(s) 
indicado(s) pela solicitante. 
11.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor 
responsável pelo recebimento. 
11.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
11.3.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
11.3.1.1 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 
notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado; 
11.3.2 - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
11.4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data de entrega do bem uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo 
ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 
 
XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1 - O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do bem ou serviço, 

mediante apresentação da nota fiscal, carimbado e assinado pelo servidor designado pelas 

Secretarias da Prefeitura Municipal. 

12.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada, e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua 
apresentação válida. 
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XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA 
As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta das Dotações 
Orçamentárias abaixo relacionadas: 

Dotações Fichas 
5.1.1.4.122.2.3011.44905200 139 

9.1.3.10.302.11.3044.44905200 546 
 
XIV - DA CONTRATAÇÃO 
14.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Instrumento de 
Contrato e emissão da ordem de Fornecimento. 
14.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, 
o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
14.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar a sua 
situação de regularidade de que trata o subitem 14.1.1 deste item XIV, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de 
a contratação não se realizar. 
14.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS-
MG, junto à Divisão de Licitações e Contratos para assinatura do contrato, quando deverá 
apresentar número de conta bancária jurídica, preferencialmente do Banco do Brasil, para 
evitar despesas com TED (Transferência Eletrônica Disponível). 
14.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não apresentar a situação regular de que trata o subitem 14.1.1, ou se recusar a assinar o 
contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim 
sucessivamente. 
 
XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
15.1- Pela inexecução total parcial do contrato, a Administração poderá garantida prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
15.1.1- advertência por escrito; 
15.1.2 – em caso de descumprimento total da obrigação assumida, poderá ser aplicada 
multa de até 30% do valor do contrato; 
15.1.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o 
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.7° da 
Lei n.º 10.520/02; 
15.1.4 - rescisão do termo de contrato; 
15.2 - Pela inexecução ou inobservância das cláusulas contratuais deste edital, na 
condição de contratada ou ainda de Participante do Pregão, a Administração poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades: 
15.2.1- advertência por escrito; 
15.2.2 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o 
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.7° da 
Lei n.º 10.520/02; 
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15.2.3 - rescisão do termo de contrato; 
15.2.4 - Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% 
(dez) por cento sobre o valor estimado da contratação;  
15.2.5 - Manter comportamento inadequado durante o Pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) 
anos; 
15.2.6 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05(cinco) anos e multa 
de 10% (dez) por cento sobre o valor estimado da contratação. 
15.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
16.1.1 - - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 
16.1.2 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 
16.2 - O resultado do presente certame será divulgado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS-MG. 
16.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão 
à disposição para retirada na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO 
DE MINAS-MG, situada à RUA TACITO DE FREITAS COSTA, 846, CIDADE 
ALTA, após a celebração do contrato. 
16.4 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 
16.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 
de 1 dia útil. 
16.4.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
16.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
16.6 - Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de Referência/ Planilha de Especificações;  
Anexo II – Minuta de Contrato; 
Anexo III – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital; 
Anexo IV – Modelo de Credenciamento; 
Anexo V -Minuta de declaração de inexistência de fatos supervenientes; 
Anexo VI -   Modelo Declaração de acordo com o edital e anexos;  
Anexo VII – Modelo declaração microempresa, microempreendedor individual ou 
empresa de pequeno porte. 
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16.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Contratante. 
16.8 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de 
Licitação através do fax n.º(38) 3824-1356. 
 

RIO PARDO DE MINAS, 28 de maio de 2022. 
 
 

Deolino José dos Santos – Pregoeiro 
 
 

De Acordo: 
 
 

Kelly Daiane Angelo Pereira 
 - OAB/MG 207.002 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - OBJETO:  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS – MG  
2 - DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO   

LOTE DESCRIÇÃO QTDE 
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

1 

01-CÂMERA FOTOGRAFICA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
CANON DSLR EOS REBEL T7I KIT LENTE 18-55MM 1  R$ 8.795,13   R$                    8.795,13  

02-LENTE PARA CAMERA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
CANON USM PARA ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM EF-S 18-
135MM - COMPATIVEL COM  ITEM 1 - CAMERA FOTOGRAFICA 

2  R$ 3.987,43   R$                    7.974,86  

03-BATERIA CANON LP-E17 PARA CANON T7I, T6I, T6S, RP, SL3 E 
SL2    - COMPATIVEL COM  ITEM 1 - CAMERA FOTOGRAFICA 

2  R$ 686,50   R$                    1.373,00  

04-FLASH GODOX PARA CANON V860 III TTL LUZ MODELAGEM + 
BATERIA  - COMPATIVEL COM  ITEM 1 - CAMERA FOTOGRAFICA 2  R$ 2.126,29   R$                    4.252,58  

2 
AERONAVE TELEGUIADA, TIPO DRONE  QUALIDADE 
COMPATIVEL OU SUPERIOR A DRONE MAVIC AIR 2 FLY MORE 
COMBO DJI 

1  R$ 14.224,61   R$                 14.224,61  
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3 
TRIPÉ - TRIPÉ PARA FILMADORA QUALIDADE COMPATIVEL COM 
BENRO KIT VÍDEO KH26P 1  R$ 2.365,32   R$                    2.365,32  

4 
CARTÃO SDXC SANDISK 128GB EXTREME PRO 170MB/S UHS-I 
V30 4  R$ 390,73   R$                    1.562,92  

5 

MICROFONE - SISTEMA MICROFONE LAPELA SEM FIO COM 
MONTAGEM EM CÂMERA. MODELO DE REFERÊNCIA: SISTEMA 
COMBINADO SENNHEISER EW 100 ENG G4-A (A:516-558MHZ) 
OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.  

1  R$ 7.859,12   R$                    7.859,12  

6 
KIT ESTUDIO COMPLETO TRIPE ILUMINADOR 300 LED 2 BATERIA 
F970 

2  R$ 2.423,89   R$                    4.847,78  

7 
TABLET CARACTERITICAS MINIMAS: 64GB, 4GB RAM, WIFI, TELA 
10 POLEGADAS, CÂMERA 8MP, ANDROID 11,  GUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR A SAMSUNG GALAXY TAB A8 

1  R$ 2.083,09   R$                    2.083,09  

8 

ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE IMAGEM SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE IMAGEM 
COM 3 EIXOS COM CÂMERA INTEGRADA DA MARCA DJI. 
DEVERA INCLUIR 01 CARTÃO DE MEMORIA SD SDXC SANDISK 
EXTREME 64GB 150MB/S U3 . 

2  R$ 3.389,23   R$                    6.778,46  

9 

AMPLIFICADOR SOM AMBIENTE, COMPATIVEL COM USB, 
SDCARD, AUXILIAR (RCA),MICROFONE, RÁDIO FM E 
BLUETOOTH, 06 CAIXAS ACUSTICAS C/SUPORTE-COR PRETA-
P/SOM AMBIENTE-60W RMS (NO PAR)-8 OHMS APLICATIVO 
ANDROID,  

1  R$ 3.508,90   R$                    3.508,90  



Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 
Estado de Minas Gerais 

Administração 2021/2024 

CNPJ – 24.212.862/0001-46 

 TOTAL   R$                 65.625,77  

 
A aquisição do objeto deste Termo de Referência deverá ser realizada na modalidade de 
PREGÃO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, onde no LOTE 1 os itens 2, 3, 4 
deverão ser compatíveis e originais ao item 1 “CÂMERA FOTOGRAFICA”. 
 
3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas órgão público integrante do poder 
executivo Municipal encontra-se a necessidade de transmissão e publicação para toda a 
sociedade dos atos realizados por esta Prefeitura Municipal, atos de interesse públicos 
que não só podem como devem ser disseminados.  
A presente aquisição de equipamentos de áudio e vídeo tem por finalidade disponibilizar 
equipamentos de qualidade com a intenção de proporcionar maior segurança e eficiência 
a equipe técnica no acompanhamento, gravação e filmagens das ações realizadas 
diariamente pelo poder executivo.  
Dessa forma, a Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas – MG, busca proporcionar 
ao público e aos servidores melhores condições de informação e visibilidade 
administrativas e executivas. 
 
4 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  
A aquisição do objeto deste Termo de Referência deverá ser realizada na modalidade de 
PREGÃO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, onde o LOTE 1 os itens 2, 3, 4 
deverão ser compatíveis e originais ao item 1, em observância ao §1º do Art. 1º do 
Decreto nº 10.024/19, considerando que os serviços e bens são considerados comuns, 
conforme as características previstas no Art. 1º da Lei nº 10.520/02. 
 
Os bens e serviços deste Termo de Referência são considerados comuns, pois os padrões 
de qualidade podem ser objetivamente definidos no Edital por meio de especificações 
usuais praticadas no mercado e as escolhas feitas poderão ter base nos preços ofertados, 
haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação criteriosa. 
 
 
5 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do envio da nota de empenho em 
remessa (única ou parcelada) 
 
No caso de materiais permanentes, o prazo de garantia dos objetos ofertados deverá ser 
de no mínimo 12 meses. 
 
Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo (a)  
responsável no local de entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
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Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
Os bens serão recebidos definivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado. 
 
Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 
dia do esgotamento do prazo. 
 
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
6 - FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado de acordo com o avençado no contrato, mediante a 
apresentação da respectiva N.F. (nota fiscal), apresentação de Boleto Bancário, assinatura 
do contrato e assinatura dos empenhos. O pagamento será efetivado até 30 (trinta dias) 
após o aceite da nota fiscal e respectivo empenho realizado pelo Setor de Contabilidade. 
 
 
7 – DAS OBRIGAÇÕES 
7.1 -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações da Contratante: 
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
 
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada; 
 
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 
 
7.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e ainda: 
 
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e Ordem de Fornecimento, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a:   

a. Marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
b. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
 
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
 
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação. 
 
Manter, durante toda a vigência, em compatibilidade com as obrigações assumidas,  todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
8 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados, ficando a Cargo do servidor designado  
mediante atesto da NF-e do recebimento dos produtos/serviços. 
 
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
 
9 - PRAZO DE VIGÊNCIA:  
O prazo de validade do contrato será até o dia 31 de dezembro do ano de 2022, contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei, em especial ao art. 57 
da Lei 8666/93, mediante assinatura de termos aditivos, havendo acordo entre as partes. 
 
 
10 - VALOR ESTIMADO 
Estima-se valor global R$ 65.625,77 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais 
e setenta e sete centavos), para aquisição dos produtos.  
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11 - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
Os valores constantes neste objeto poderão ser revistos, mediante solicitação da 
contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na 
forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93;  
As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, 
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato;  
 
Serão exigidas da CONTRATADA, listas de expedidas, que conterão, obrigatoriamente, 
a data de início de sua vigência e numeração seqüencial, para instrução de pedidos de 
revisão de preços bem como 02 notas fiscais originais ou fotocópias autenticadas, sendo 
que uma das notas fiscais deverá demonstrar o valor pago antes da suposta alta de preços 
que causou o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e outra com o preço atual, 
devendo ambas, terem sido expedidas dentro da validade do contrato. 
 
Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão adotará, para verificação 
dos preços constantes dos demonstrativos que acompanham o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou 
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, 
devendo a deliberação o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser 
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para 
decisão da Administração no prazo estimado de 15(quinze) dias. 
 
12 - A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS (PARA EQUIPAMENTOS) 
O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subseqüente à data do 
recebimento definitivo do objeto. 
Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta 
cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período 
restante. 
 
A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas 
condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 
A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria 
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com 
as normas técnicas específicas. 
 
Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados 
pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e 
correções necessárias. 
 
As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão 
ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de 
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do 
equipamento. 
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Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data 
de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela 
assistência técnica autorizada. 
 
O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, 
aceita pelo Contratante. 
 
Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento 
equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para 
utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos 
trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. 
  
Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do 
Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante 
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição 
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos 
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 
 
O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 
responsabilidade da Contratada. 
 
A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado da 
ata de registro de preços, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de 
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência da 
ata 
 
13 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A 
DESPESA 
A despesa decorrente desta correrá por conta do orçamento vigente para o exercício de 
2022. 

 
 
 

 
Maria Vilma de Sá Romualdo 

Secretária Municipal de Governo e Administração 
. 
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ANEXO II – Pregão nº 095/045-2022 – MINUTA DO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 

 
O Município de RIO PARDO DE MINAS, Estado de Minas Gerais, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n. 24.212.862/0001-46, 
com endereço à RUA TACITO DE FREITAS COSTA, 846, CIDADE 
ALTA, por seu representante legal abaixo assinado, a seguir denominado 
simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado a empresa 
_____________________________________ com sede em 
__________________________________________________________, à 
_______________________________________________________ CEP: 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
______________________, doravante denominada CONTRATADA, neste 
ato, pelo presente instrumento tem justo e contratado o seguinte: 

 

PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 - Figura como objeto do presente contrato, a Aquisição de equipamentos de áudio 
e vídeo destinados as atividades deste município, conforme processo licitatório 
Pregão nº 095/045-2022, e seu respectivo resultado, nas quantidades e valores descritos 
no quadro abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTE MARCA R$ UNIT R$ TOTAL 
       

 TOTAL GERAL  
 
SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
2.1 - As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das dotações 
orçamentárias seguintes: 

Dotações Fichas 
5.1.1.4.122.2.3011.44905200 139 

9.1.3.10.302.11.3044.44905200 546 
 
TERCEIRA: DA LEGISLAÇÃO  
3.1) - Aplicam-se ao presente contrato as disposições da Lei 8666 de 21 de junho de 
1993 e suas alterações.   
 
 

QUARTA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  
4.1) - Para fins legais e contratuais, inclusive a aplicação das penalidades, o presente 
contrato tem seu valor global fixado R$  __________(________________),que será pago 
parcelado, de acordo com a quantidade de fornecimento, em um prazo de até 20 (vinte) 
dias após a emissão das respectivas notas fiscais referente àquela quantidade. 
 
QUINTA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: São obrigações da 
CONTRATANTE: 
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 a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos da sua proposta; 
  
b) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº. 045/2022, na forma e nos prazos estabelecidos neste termo de contrato; 
  
c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na Prestação dos Serviços/ fornecimento do objeto licitado, para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias. 
  
d) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto 
e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 
comerciais decorrentes da execução deste contrato. 
 
e) Solicitar o fornecimento dos produtos, mediante requisição expedida e assinada pelo servidor 
responsável da respectiva unidade administrativa; 
 
f) Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos 
pela Contratada, realizando a fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados. 
 
SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
São obrigações da CONTRATADA: 
  
a)Cumprir os prazos estipulados; 
 b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 
 c) Executar o fornecimento do objeto em obediência às especificações técnicas e as 
condições estabelecidas pelo Edital e substituí-lo ou adequá-los, no prazo estipulado e às 
suas expensas, estando em desacordo com as especificações; 
 d) Comprovar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, à quitação das obrigações 
trabalhistas e tributárias; 
 e) Responsabilizar-se, integralmente, pelo fornecimento de materiais até sua finalização, 
respondendo por todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente na aquisição 
dos materiais; 
 f) Indicar a CONTRATANTE o nome de seu preposto ou empregado para manter 
entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato; 
 g) Manter, durante a execução contratual, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
h) A contratada está sujeita à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, 
reservando-se a Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber os bens, 
caso não se encontrem em condições satisfatórias. O objeto da presente licitação será recebido, 
no local e endereço indicado pela solicitante. 
i) O equipamento, mesmo que tenha sido entregue e aceito, fica sujeito à substituição desde que 
comprovada a existência de defeitos, avarias, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de 
transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de garantia que comprometam a 
integridade do produto.  
j) Sendo constatada alguma irregularidade quanto à especificação no objeto contratual, a 
contratante poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
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k) Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantidos 
os preços inicialmente contratados. Se a irregularidade constatada for em relação à diferença de 
quantidade, a contratante determinará sua complementação ou rescindirá a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis. 
l) O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da 
data de entrega do bem uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo 
servidor responsável.  
m) O objeto deverá estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e 
da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso; 
n) O transporte e o descarregamento do objeto correrão por conta exclusiva da contratada, sem 
qualquer custo adicional solicitado posteriormente. Todas as despesas de transporte, tributos, 
frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos 
decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta 
exclusiva da contratada. 
o) Será de responsabilidade da contratada o cumprimento, inclusive, de outras obrigações 
constante do Termo de Referência – Anexo do Edital. 
  
 SÉTIMA: DOS REAJUSTES 
7.1 - Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, sendo admitido apenas 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, “d”, 
da Lei Federal nº 8.666/93, por repactuação precedida de demonstração analítica do 
aumento ou diminuição dos custos. 
7.2 – Deverá ser solicitado pela contratada o restabelecimento de equilibro econômico 
financeiro instruída com: planilha de cálculos com a descrição dos materiais, diferenças 
de preços, devendo conter notas fiscais, Danfe, ou outros documentos aptos a comprovar 
o aumento ou diminuição dos valores que venham impactar na proposta inicial. 
   
OITAVA: DA ENTREGA 
8.1 - A entrega do material e ou serviços será parcelada, de acordo com a necessidade da 
Prefeitura, mediante o recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pelo Setor de 
Compras e Licitações.  
8.2 - Após o recebimento da ordem de fornecimento, o CONTRATADO terá o prazo 
máximo de 05 (cinco) dias para efetivar a entrega do material e ou a prestação dos serviços 
solicitado pela CONTRATANTE.  
8.3 – Os materiais e ou prestação de serviços deverão ser entregues no endereço 
determinado pela CONTRATANTE, na sede do Município de RIO PARDO DE MINAS 
– MG. 
  
NONA: DOS MOTIVOS DE RESCISÃO E ALTERAÇÕES. 
9.1 - Constitui motivos de rescisão: 
a) - O atraso injustificado na entrega; 
b) - A entrega de materiais de qualidade baixa, que não atende as necessidades da 
Administração.  
9.2 - O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente pela administração ou 
por acordo entre as partes, com pagamento, das parcelas devidas apenas, em virtude da 
quantidade de material já entregue. 
 9.3 - Observar-se-á ainda quanto à rescisão do presente contrato as disposições contidas 
nos arts. 77/78 da Lei 8.666/93 e outras disposições da referida legislação.   
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9.4 - O presente contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 65 e outras 
disposições da lei 8666/93. 
 
DÉCIMA: DA VIGÊNCIA 
10.1 - O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura para findar aos 
31/12/2022, podendo ser prorrogado ou rescindido, caso fique comprovado que o prazo 
ficou aquém do necessário para levar ao final do fornecimento do objeto, observadas as 
disposições legais reguladoras da matéria. 
 10.2 - A partir 31/12/2022 a parte Contratante fica desobrigada de adquirir e a parte 
contratada de fornecer eventuais materiais ainda não entregues, salvo, se por acordo das 
partes, o presente instrumento for prorrogado através de Termo Aditivo.   
 
DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO 
11.1 - Vincula-se este contrato, nos termos da lei 8666/93 e suas modificações ao 
Processo Licitatório Pregão nº 095/045-2022 aplicando ao mesmo todas as disposições 
contidas no Edital da Licitação citada, inclusive, no que se refere às sanções aplicáveis 
por inadimplemento. 
  
DECIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
12.1- Pela inexecução total parcial do contrato, a Administração poderá, garantida prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
12.1.1- advertência por escrito; 
12.1.2 – em caso de descumprimento total da obrigação assumida, poderá ser aplicada 
multa de até 30% do valor do contrato; 
12.1.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o 
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.7° da 
Lei n.º 10.520/02; 
12.1.4 - rescisão do termo de contrato; 
12.2- Pelo inexecução ou inobservância das cláusulas contratuais deste edital, na 
condição de contratada ou ainda de Participante do Pregão, a Administração poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades: 
12.2.1- advertência por escrito; 
12.2.2 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o 
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.7° da 
Lei n.º 10.520/02; 
12.2.3 - rescisão do termo de contrato; 
12.2.4 - Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% 
(dez) por cento sobre o valor estimado da contratação;  
12.2.5 - Manter comportamento inadequado durante o Pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) 
anos; 
12.2.6 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05(cinco) anos e multa 
de 10% (dez) por cento sobre o valor estimado da contratação. 
12.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE CIVIL: 
13.1 - A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou 
materiais que seus empregados ou preposto, em razão de omissão dolosa ou culposa, 
venham a causar a CONTRATANTE em decorrência da execução dos mesmos, 
incluindo-se, também, os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que título for. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
14.1 - A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
materiais em desacordo com o Edital e este termo de contrato. 
  
DÉCIMA QUINTA: DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 
15.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que fizerem necessárias no objeto do presente contrato até 25 % 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato atualizado, conforme art. 65 da lei 
8666/93. 
  
DÉCIMA SEXTA: DO FORO 
16.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da 
Comarca da Contratante, renunciando, desde já as demais. 
 
E por estarem assim justos e pactuados, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor, na presença de duas testemunhas, que assim, para que surta seus efeitos 
jurídicos e legais. 

Rio Pardo de Minas, xxxxx de 2022. 
 
 

Município de Rio Pardo de Minas 
Contratante 

 
Maria Vilma de Sá Romualdo 

Secretária Municipal de Governo e Administração 
 
 

Contratada 
 
 

Testemunha                                                                                         Testemunha 
CPF:                                                                                                    CPF: 
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/045-2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO 

 
 
A empresa __________________________________________________, 
cadastrada no CNPJ sob nº _________________________, com endereço à 
___________________________________, e-mail: ______________, 
telefone: (____)_____________, por intermédio do seu representante ou 
procurador declara ao Município de RIO PARDO DE MINAS que atende 
a todas as condições de habilitação no processo licitatório n° 095/2022, 
Edital de Pregão n° 045/2022 que se compromete a entregar os bens e/ou 
a prestar os serviços que lhe forem adjudicados conforme a descrição do 
Anexo I deste edital, desconsiderando qualquer erro que porventura 
houver cometido na elaboração da proposta, e, também declara, para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos. 
 
A Contratada cumprirá com a cota de aprendiz a que está obrigada 
(artigo 429 e seguintes da CLT). 
 

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual 
falsidade. 
 
 
 
Local e data: _______________, ______ de _________________ de 2022. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do Representante legal 
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/045-2022 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 A empresa _____________________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________________, 
com sede à _________________________________________________, 
neste ato representada pelo Sr. 
________________________________________________, inscrito no 
CPF sob o nº ___________________________, detentor de amplos poderes 
para nomeação de representante que lhe faça as vezes para fins licitatórios, 
confere-os à _____________________________________, portador da 
cédula de identidade ______________________________, com o fim 
específico de representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO PARDO DE MINAS-MG, no pregão presencial nº 095/045-2022, 
podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances 
verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de 
fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, 
enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel 
cumprimento do presente mandato.  
 
Local e data : _______________, ______ de _________________ de 2022. 
 
 
 

____________________________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 

 
 

_____________________________________ 
Outorgado 
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ANEXO V - PROCESSO Nº 095/2022 PREGÃO Nº 045/2022 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES 

 
 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA LICITAR 
 
 

A empresa ________________________________________________, com sede à 
_____________________________________________________, inscrita no CNPJ 
nº _____________________________, representada por ______________________, 
portador de CPF nº ________________________, residente 
a____________________________, declara junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio 
da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas / MG, em cumprimento as 
exigências do Edital Pregão Presencial nº 095/045-2022, destinados a Aquisição de 
equipamentos de áudio e vídeo destinados as atividades deste município, que até a 
presente data não existe fato superveniente a sua habilitação e que não se encontra em 
situação de inadimplência ou impedida de licitar, nem é objeto de quaisquer restrições 
ou notas desabonadoras no cadastro de fornecedores de quaisquer órgãos da 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta. 
 
 
 
Local e data: 
 

 ______________________, ____ de ________________ de ________. 

 
 

____________________________ 
Assinatura do responsável 

 
 

  



Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 
Estado de Minas Gerais 

Administração 2021/2024 

CNPJ – 24.212.862/0001-46 

 
 
 

ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/045-2022 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL E 
ANEXOS 

 
 
 
A empresa ________________________________, com sede à 
___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________________________, representada por 
________________________________________, portador de CPF nº 
_________________________________________________, residente 
a____________________________, declara junto ao Pregoeiro e Equipe de 
Apoio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas / MG, em 
cumprimento as exigências do Edital Pregão Presencial nº 095/045-2022 
destinado a Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo destinados as atividades 
deste município, de que conhece e está de acordo com todos os termos e 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
 
Local e data: 

 ______________, ____ de ________________ de ________. 

 
 

____________________________ 
Assinatura do responsável 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 095/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022 

 
 
 
.............................................................................................., inscrito 

no CNPJ nº ........................................, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr. (a) 

.............................................................................................., portador 

da Carteira de Identidade nº ................................... e do CPF nº 

............................................, DECLARA, sob as penas da Lei  tratar-se 

de MICROEMPRESA(ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP OU 

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), fazendo jus ao tratamento 

diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/2006 e alterações. 

 

________________________, ____ de _______________ de 2022. 

 

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

Assinatura, qualificação e carimbo 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa/Nome: 

Endereço: 
CNPJ/CPF: 
Telefone(s): 
Nº Processo: 

Tipo Licitação: 

Balizamento: 
Modalidade: 
Data Abertura: 
Objeto: 

Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal Marca Lote Sub Total Lote

0001
LOTE 1- BATERIA CANON LP-E17 PARA CANON T7I, T6I, T6S, RP, SL3 E SL2 -
COMPATIVEL COM ITEM 1 CÂMARA FOTOGRÁFICA: UND 2,00 0,00 0,00 LOTE 1

0002

LOTE 1- CÂMERA FOTOGRAFICA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CANON
DSLR EOS REBEL T7I KIT LENTE 18-55MM ESPECIFICAÇÕES: DET ALHES
TÉCNICOS COR CORRESPONDENTE PRETO TIPO DE PRODUTO DSLR ZOOM
ÓPTICO 3 X TAMANHO DA TELA 3 POLEGADAS CARACTERÍSTI CAS
ESPECIAIS LIVE VIEW DISTÂNCIA FOCAL 5.5 CENTÍMETROS - 18
MILÍMETROS ABERTURA DE DIAFRAGMA 4 MILLIMETERS TIPO DE VISOR ÓP
TICO TECNOLOGIA DE CONEXÃO WI-FI, NFC VEZES DE AUMENTO OU ZOOM
3 X MODELO 1894C002 RESOLUÇÃO DE VÍDEO 1080P VOLTAGEM 7.2 VOLTS
COR PRETO FABRICANTE CANON NÚMERO DO MODELO 1894C002
DIMENSÕES DO PRODUTO 7.62 X 13.21 X 9.91 CM; 532.97 G ASIN B06
VT2NQD8 PESO DO PRODUTO 533 G FUNCIONA A BATERIA OU PILHA: 

UND 1,00 0,00 0,00 LOTE 1

0003
LOTE 1- FLASH GODOX PARA CANON V860 III TTLLUZ MODELAGEM +
BATERIA - COMPATIVEL COM ITEM 1 - CAMERA FOTOGRAFICA: UND 2,00 0,00 0,00 LOTE 1

Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.

0095/0045

Menor Preço

Por Lote
Pregão Presencial
09/06/2022 08:00:00
Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo destinados as atividades deste município.

MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS

PROPOSTA COMERCIAL



0004

LOTE 1- LENTE PARA CAMERA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CANON
USM PARA ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM EF-S 18-135MM - COMPATIVEL COM
ITEM 1 - CAMERA FOTOGRAFICA Descrição: LENTE PARA CAMERA
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CANON USM PARA ESTABILIZAÇÃO DE
IMAGEM EF-S 18-135MM - CARACT ERISTICAS MINIMAS: COMPRIMENTO
FOCAL 18 A 135MM (COMPRIMENTO FOCAL EQUIVALENTE DE 35MM: 28.8 A
216MM) ABERTURA MÁXIMA F / 3,5 A 5,6 ABERTURA MÍNIMA F / 22 A 38
MONTAGEM DE LENTE CANON EF-S COMPATIBILIDADE DE FORMATO APS-C
ÂNGULO DE VISÃO DE 74 ° 20 'A 11 ° 30' AMPLIAÇÃO MÁXIMA 0,28X
DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO 1,28 PÉS / 39 CM DESIGN ÓTICO 16
ELEMENTOS EM 12 GRUPOS LÂMINA S DE DIAFRAGMA 7, ARREDONDADAS
AUTOFOCO DO TIPO DE FOCO ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM SIM TAMANHO
DO FILTRO 67 MM (FRENTE) DI MENSÕES (Ø X L) 77,4 X 96 MM -
COMPATIVEL COM ITEM 1 - CAMERA FOTOGRAFICA: 

UND 2,00 0,00 0,00 LOTE 1 0,00

0001

: ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE IMAGEM SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE IMAGEM COM 3 EIXOS CO M CÂMERA
INTEGRADA DA MARCA DJI. DEVERA INCLUIR 01 CARTÃO DE MEMORIA SD
SDXC SANDISK EXTREME 64GB 150MB/S U3 . Descrição: ESTABILIZADOR
ELETRÔNICO DE IMAGEM SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTABILIZADOR
ELETRÔNICO DE IMAGEM COM 3 EIXOS C OM CÂMERA INTEGRADA DA
MARCA DJI. DEVERA INCLUIR 01 CARTÃO DE MEMORIA SD SDXC SANDISK
EXTREME 64GB 150MB/S U3 . O PRODUT O TAMBÉM DEVERÁ CONTER
TODOS OS ITENS QUE O ACOMPANHAM NA CAIXA, COMO ADAPTADORES,
CDS DE INSTALAÇÃO OU SOFTWARES. G ARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR WEEBILL S GIMBAL ZHIYUN PARA
CÂMERAS DLSR: 

UND 2,00 0,00 0,00 LOTE 2



0002

: KIT ESTUDIO COMPLETO TRIPE ILUMINADOR 300 LED 2 BATERIA F970 -
TENS QUE ACOMPANHA: 01 -LED 300 II MARCA WANSEN 01 - TRIPE EASY
803 2 METROS 02 - BATERIA F970 ( MEDIA DE 3H DURAÇÃO) 01
CARREGADOR DA BATERIA 01 FONTE ENERGIA DEIXAR LED LIGAD O
DIRETO ( SEM NECESSIDADE DE BATERIA)LUMINADOR LED WANSEN 300 II
COMPACTO E POTENTE OFERECE A MELHOR TECNOLOGIA EM ILU
MINAÇÃO. SÃO 150 LED?S 3200K E 150 LED'S 5500K DE ALTA QUALIDADE
QUE GARANTEM UMA ILUMINAÇÃO PERFEITA E O PRINCIPAL: SEM CI
NTILAÇÃO! MESMO EM CASOS DE USO CONTÍNUO. POSSUI CONTROLE
AUTOMÁTICO DE BRILHO, CONTROLE REMOTO E ACOMPANHA KIT COM
4 DE FILTROS PARA UMA LUZ PERFEITA EM QUALQUER OCASIÃO. PRECISO
E SEGURO O ILUMINADOR AGREGA O QUE EXISTE DE MELHOR EM IL
UMINAÇÃO EM UM SÓ PRODUTO. TEMPERATURA DE COR: DE 3200K A
5500K PODE SER UTILIZADO NA CÂMERA OU SEPARADAMENTE AJUSTE
FINO DE POTÊNCIA POTÊNCIA: 18W 2.280 LÚMEN REPRODUÇÃO DE COR
MAIOR OU IGUAL A 85% TEMPO DE VIDA: 50.000 HORAS BATERIAS CO
MPATÍVEIS: SONY NP-F SERIES, NP-F750, NP-F550, NP-F950/B,
                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                

UND 2,00 0,00 0,00 LOTE 2

0003

AERONAVE TELEGUIADA, TIPO DRONE COM : SENSORES DE DETECÇÃO DE
OBSTÁCULOS (ANTI-COLISÃO) EM 4DIREÇÕES (DIANTEIRO , TRASEIRO E
LATERAIS); VISION POSITIONING SYSTEM; COM MODO TAPFLY;
ACTIVETRACK; AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE VOO; A LCANCE
DO TRANSMISSOR/RECEPTOR NO MÍNIMO 5 KM - COM CÂMERA 4 K, 1X
DRONE 1X CONTROLE REMOTO - 3X BATERIAS - 1X CABO AC - 1 X
CARREGADOR DE BATERIA PARA CORREGAMENTO EM SERIE 3 BATERIAS -
6X PARES DE HÉLICE - 1 X CABO USB TIPO C- 1 X CABO TIPO C - 1 X CABO
LIGHTNING- 1X CABO MICRO USB- 1 X PROTETOR DE GIMBAL- 1 X PAR DE
STICKS - 1 X JOGO DE FILTROS DE LENTE 1 X HUB DE CARREGA MENTO -
1X ADAPTADOR POWER BANK - 1 X MOCHILA DE TRANSPORTE,
CADASTROS LEGAIS (LICENÇAS) NA ANATEL, ANAC E DECEA – QUALID ADE
COMPATÍVEL OU SUPERIOR A MAVIC AIR 2 FLY MORE COMBO DJI COM
CÂMERA 4K: 

UND 1,00 0,00 0,00 LOTE 2



0004

AMPLIFICADOR SOM AMBIENTE, COMPATIVEL COM USB, SDCARD, AUXILIAR
(RCA),MICROFONE, RÁDIO FM E BLUETOOTH, 06 CAIXAS ACUSTICAS
C/SUPORTE-COR PRETA-P/SOM AMBIENTE-60W RMS (NO PAR)-8 OHMS
APLICATIVO ANDROID, APLICATIVO IOS, BIVOLT ALTOMATICO, BLUETOOTH,
CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS, LINEOUT, MICROFONE, FM
SD, SMD, USB, POTÊNCIA 60W ( W+30W, ENTRADAS: 2 CANAIS
INDEPENDENTES, CANAL 1; APP, BT, USB, CARD E FM, CONTROLE REMOTO
COM TROCA DE PASTAS/AUXILIAR-IPHOFE, IPOD, TABLETS, CELULARES
MP3, CD, DVD E TV, CANAL 2: MICROFONE, SAIDA: LINE OUT, EQUALIZADOR:
2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM
FONTE CHAVEADA 90-240V) DIMENSÃO EM MM (UXLXC);66X245X135, 20 FIO
PARALELO 2X,15 INSTALAÇÃO.: 

Unidad
e

1,00 0,00 0,00 LOTE 2

0005
CARTÃO SDXC SANDISK 128GB EXTREME PRO 170MB/S UHS-I V30: 

UND 4,00 0,00 0,00 LOTE 2

0006

MICROFONE - SISTEMA MICROFONE LAPELA SEM FIO COM MONTAGEM EM
CÂMERA. MODELO DE REFERÊNCIA: SISTEMA COMBINA DO SENNHEISER
EW 100 ENG G4-A (A:516-558MHZ) OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.
DEVE POSSUIR ALCANCE DE ATÉ 100METROS/330 PÉ S. DEVE POSSUIR ATÉ
8 HORAS DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO 1 ( UM) RECEPTOR DE CÂMERA
COM ASESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE FREQUÊN CIA: A: 516 - 558 MHZ;
DIMENSÕES: APROX. 82 X 64 X 24 MM; SAÍDA DE ÁUDIO:ENTRADA JACK DE
3,5 MM: +12 DBU(MONO, NÃO BALANCEADO); B ANDA DE FREQUÊNCIA
SELECIONÁVEL: ATÉ 42 MHZ; TEMPO DE OPERAÇÃO: NORMALMENTE 8 H;
MODULAÇÃO: BANDA LARGA FM; CONSUMO D E CORRENTE: COM TENSÃO
NOMINAL: NORM. 180 MACOM TRANSMISSOR DESLIGADO: = 25 µA; FONTE
DE FORÇA:2 PILHAS AA, 1,5 V OU CONJU NTO DE BATERIAS BA
2015;FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: NO MÁX.1680 FREQUÊNCIAS DE
RECEÇÃO, SINTONIZÁVEIS EM PASSOS DE 25 KHZ2 0 CONJUNTOS DE
FREQUÊNCIAS, CADA COM ATÉ 12 CANAIS DEFINIDOS DE FÁBRICA, SEM
INTERMODULAÇÃO1 CONJUNTO DE FREQUÊNCIAS C OM ATÉ 12 CANAIS
PROGRAMÁVEIS;: ALIMENTAÇÃO: 3 V PILHA
                                                  

                

UND 1,00 0,00 0,00 LOTE 2

0007

TABLET CARACTERITICAS MINIMAS: 64GB, 4GB RAM, WIFI, TELA 10
POLEGADAS, CÂMERA 8MP, ANDROID 11, GUALIDADE IGUAL OU SUP ERIOR
A SAMSUNG GALAXY TAB A8 Descrição: TABLET CARACTERITICAS MINIMAS:
64GB, 4GB RAM, WIFI, TELA 10 POLEGADAS, CÂMERA 8MP, ANDROID 11,
GUALIDADE IGUAL OU S UPERIOR A SAMSUNG GALAXY TAB: 

UND 1,00 0,00 0,00 LOTE 2



0008

TRIPÉ - TRIPÉ PARA FILMADORA QUALIDADE COMPATIVEL COM BENRO KIT
VÍDEO KH26P - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FAIXA DE I NCLINAÇÃO
TRASEIRA 0-75°, ALTURA DO PRODUTO:184.5CM, COMPRIMENTO DO
PRODUTO: 19.0CM, PESO DO PRODUTO 4.0KG,LARGURA DO P RODUTO
19.0CM, TAMANHO DO QUICK RELEASE PARA CÂMERA 0.25, FAIXA DE
INCLINAÇÃO TRASEIRA 0-75°, COMPRIMENTO FECHADO 91.0CM, FAIXA DE
INCLINAÇÃO PARA A FRENTE 0-90°, MONTAGEM DA CABEÇA 3/8", TIPO DE
CABEÇA CABEÇA DE VÍDEO, ALTURA MÁXIMA 184.5CM, CAP ACIDADE
MÁXIMA DE CARGA 5.0KG ,ALTURA MÍNIMA 87.5CM, TIPO DE QUICK
RELEASE QR11, MATERIAL DAS PERNAS ALUMÍNIO, SEÇÕES DAS P ERNAS
3. ITENS INCLUSOS KIT TRIPÉ PLATE DE CÂMERA BRAÇO PAN BOLSA DE
TRANSPORTE COM ALÇA: 

UND 1,00 0,00 0,00 LOTE 2 0,00

Valor Total R$ 0,00

     

(Digite aqui)

Validade da Proposta:    digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

Digite aqui Local e Data

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o
fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa


