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informática para atender as necessidades dos diversos órgãos e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.  013/2017/SRP  

 
PREÂMBULO 

 
1. O Município de Amargosa, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, mediante a Pregoeira, designada pelo Decreto nº 073, de 2017, publicada no Diário 
Oficial do Município, no dia 07/08/2017, torna público para conhecimento dos interessados 
que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo Menor Preço, para Seleção das melhores Propostas de Preço, com limite máximo de 
valor, visando a eventual aquisição de equipamentos de informática para atender as 
necessidades dos diversos órgãos e secretarias municipais, mediante Sistema de Registro de 
Preços, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento 
licitatório observará as disposições da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 353/2006, do 
Decreto Municipal nº.  183/2013, da Lei Complementar nº 123/06, da Lei Municipal nº.  
329/2010 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93. 
 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
DIA: 25/10/2017 
HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br   
Licitação nº 692442 

 
SEÇÃO I - DO OBJETO 
2. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para Seleção das melhores 
Propostas de Preço, com limite máximo de valor, visando a eventual aquisição de 
equipamentos de informática para atender as necessidades dos diversos órgãos e secretarias 
municipais, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I. 
 
3. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de 
Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - 
Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último. 
 
SEÇÃO II - DA DESPESA  
 
4. A despesa com a aquisição do objeto é estimada em R$ 489.245,83 (Quatrocentos e oitenta e  
5. mil reais e cinquenta centavos), conforme o orçamento estimativo disposto no Termo de 
Referência – Anexo I.  
 
6. Para a licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 
 
SEÇÃO III - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
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7. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Adminsitração, Finanças e 
Desenvolvimento Institucional. 
 
8. São participantes os seguintes órgãos 
 
a) Secretaria Municipal de Saúde 
b) Secretaria Municipal de Educação 
c) Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação 
d) Secretaria Municipal de Agricultura 
e) Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional 
f) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
g) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
h) Outras 
 
8.1. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 
183/2013, e na Lei nº 8.666/93. 
 
8.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 
8.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 
 
8.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
8.1.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 
aderirem. 
 
8.1.5. Ao órgão não participante que aderir à presente 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. 
 
SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E0JA4VMVNXHDPQYYB9OCEA

Terça-feira
10 de Outubro de 2017

3 - Ano V - Nº 1880



 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional - SEAFI 

3 
 

9. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 
Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.   
 
10. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital 
e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA 
HABILITAÇÃO”. 
 
10.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. 
 
11. Não poderão participar deste Pregão: 
11.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
11.1.1. Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades apresentem 
autorização específica dos sócios para contratar com a Administração objeto diverso do previsto 
no contrato social ou estatuto; 
11.1.2. A autorização assemblear deverá observar as regras de convocação e de quórum para 
instauração e deliberação previstas em lei para cada tipo de sociedade. 
11.1.3. Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o 
documento equivalente. 
11.2. Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com 
pessoal, previstos na Lei Complementar nº.  101/00; 
11.3. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 
11.4. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02 
e art. 31 do Decreto Municipal nº 353/2006) ou suspensas temporariamente de participar de 
licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 
8.666/93); 
11.5. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da 
Lei nº 9.605/98; 
11.6. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 
11.7. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial 
ou extrajudicial; 
11.8. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 
54, II da Constituição e art. 61, inciso I, alínea a Lei Orgânica Municipal); 
11.9. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 
11.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666/93. 
 
12. Só participarão da reabertura da sessão pública, prevista na Seção “DA REABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA”, os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio 
disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta 
possibilidade a ausência de manifestação neste momento. 
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13. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 
 
SEÇÃO V – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EQUIPARADOS 
 
14. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será 
observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49. 
 
14.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituído pela Lei Complementar nº 123/06.  
 
14.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a 
R$ 3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, 
§ 4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento 
concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP. 
 
14.3. O empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 
123/06, às ME/EPP. 
 
15. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 
independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário 
simplificado. 
 
16. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão 
apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar 
(Art. 11 do Decreto nº 6.204/07). 
 
16.1. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada 
ao pregoeiro até a data e horário marcados para abertura da sessão. 
 
17. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao 
tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06. 
 
18.  A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só 
deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio 
ou fraude no procedimento. 
 
SEÇÃO VI – DA HABILITAÇÃO 
 
19. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a: 
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19.1. Habilitação Jurídica; 
19.2. Qualificação econômico-financeira; 
19.3. Regularidade fiscal e trabalhista; 
19.4. Qualificação técnica e 
19.5. Documentação complementar. 
 
20. Documentos relativos à habilitação jurídica: 
20.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
20.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
20.3. Decreto de autorização, no caso 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. 
20.4. Em caso de cooperativas:  
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;  
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;  
c) Ata de Fundação;  
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;  
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;  
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e  
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 
licitação. 
 
21. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
21.1. Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou 
empresário individual; 
21.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
21.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade. 
21.3. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 
21.3.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se 
houver, do Município da sede da empresa; 
21.3.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do 
Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e 
Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades 
simples (cooperativas), no cartório competente. 
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22. O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço 
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, 
atestando a boa situação financeira: 
LG= Liquidez Geral – superior a 1 
SG= Solvência Geral – superior a 1 
LC= Liquidez Corrente – superior a 1 

Sendo, 
LG= (AC+RLP) / (PC+PNC) 
SG= AT / (PC+PNC) 
LC= AC / PC 

Onde: 
AC= Ativo Circulante 
RLP= Realizável a Longo Prazo 
PC= Passivo Circulante 
PNC= Passivo não Circulante 
AT= Ativo Total  

23. A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos 
índices acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor cumulativo de 
todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação 
econômico-financeira. 
 
24. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador 
ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 
 
25. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista: 
25.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 
25.2. Prova de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
25.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 
25.4. Prova de regularidade perante: 
25.4.1. A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos 
federais e à dívida ativa da União, por elas administrados; 
25.4.2. As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante. 
25.5. Certidão específica, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto às 
contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
8.212/91, às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições devidas, por lei, 
a terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e da 
União, por ela administradas; 
25.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por 
meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal. 
25.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas. 
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26. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a 
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial. 
 
27. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser 
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na 
hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias 
contados da data da abertura da sessão pública. 
 
28. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da 
LC nº 123/06). 
 
28.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, 
§1º, da LC nº 123/06); 
 
28.2. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior 
à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase 
recursal; 
 
28.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA 
REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
29. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 
29.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 
01(um) ou mais atestados, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
30. O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos: 
30.1. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências deste Edital; 
30.2. que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99; 
30.3. que a proposta foi elaborada de forma independente; 
30.4. o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos 
termos da Lei Complementar nº 123/06. 
 
31. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista 
neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante. 
32. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 
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33. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração 
fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02. 
 
34. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 
34.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão 
sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa 
física; 
34.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 
34.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
34.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou 
por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Amargosa, lotado na Secretaria Municipal 
de Planejamento e Finanças, designado para a Comissão Permanente de Licitações, Pregoeira 
ou Membro da Equipe de Apoio. 
 
35. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado 
habilitado. 
 
SEÇÃO VII – DO CREDENCIAMENTO 
 
36. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio 
www.licitacoes-e.com.br. 
 
37. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se 
a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta 
utilização. 
 
38. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante 
e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na 
forma eletrônica. 
 
39. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou a Prefeitura de Amargosa responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
40. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Amargosa. 
 
41. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
SEÇÃO VIII – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 
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42. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar, por meio do sistema, o ato convocatório do pregão. 
 
42.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas. 
 
42.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 
para realização do certame. 
 
43. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital. 
 
44. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 
45. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão autuados 
no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
 
SEÇÃO IX – DA PROPOSTA  
 
46. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e hora 
marcadas para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 
 
46.1. O licitante deverá, no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços descrevendo o 
produto ofertado, indicando a marca, modelo, , bem como os valor total de cada lote, sob pena 
de desclassificação de sua proposta. 
 
46.2. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos lotes definidos no 
Anexo I deste Edital. 
 
46. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, que não podem 
ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada. 
 
47. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
 
47.1 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
48. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta. 
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49. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 
 
50. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
SEÇÃO X – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
51. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br    
 
52. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
SEÇÃO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
53. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
53.1  Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra 
rejeitada, não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando 
houver erro na aceitação do preço; e  
53.2  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. 
 
54. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
54.1  O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as 
regras de desempate da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado 
tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances; 
54.2  O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser 
recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente; 
54.3  Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-
se-á, normalmente, nos termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUNO PORTE E EQUIPARADOS”; 
54.4  Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUNO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo 
direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção 
“DA NEGOCIAÇÃO”; 
54.5  Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo 
prazo recursal, nos termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as 
demais fases previstas neste Edital. 
 
55. A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 
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56. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 
SEÇÃO XII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
57. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
 
58. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
59. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance. 
 
SEÇÃO XIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
60. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
60.1 Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado. 
 
61. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, a Pregoeira 
poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a 
ser admitido como variação entre um lance e outro. 
 
62. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo 
sistema. 
 
63. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema. 
 
64. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante. 
 
65. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe 
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
66. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
67. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de 
eventual diligência. 
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67.1 Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local 
onde será dado prosseguimento à sessão pública. 
 
SEÇÃO XIV – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 
 
68. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados. 
 
69. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br. 
  
SEÇÃO XV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS 
 
70. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a 
ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes 
providências: 
 
69. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser 
convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de 
preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06); 
70. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as 
demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, 
I, da LC nº 123/06). 
 
71. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem 
classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06). 
 
71. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e 
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 
44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06). 
 
72. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação 
prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”. 
 
73. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores 
constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, 
será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 
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74. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate 
falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, 
atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06). 
 
75. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06). 
 
SEÇÃO XVI – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 
 
76. Se depois de realizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 
DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, restarem 
duas ou mais propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será 
assegurada preferência: 
76.1.  Sucessivamente, aos bens: 
76.2. Produzidos no País; 
76.3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
76.4. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País. 
 
77. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as 
hipóteses previstas nos itens 76, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
SEÇÃO XVII - DA NEGOCIAÇÃO 
 
77. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não 
se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 
78. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
SEÇÃO XVIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
79. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível 
empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às 
especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a 
contratação. 
79.1. Deverá apresentar a proposta de preços de forma detalhada, descrevendo o produto 
ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, 
no que for aplicável, bem como os valores unitários e o total, sob pena de desclassificação de 
sua proposta. 
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80. O critério de julgamento será o de menor preço por lote1. 
 
81. Será desclassificada a proposta final que:  
81.1. Contenha vícios ou ilegalidades; 
81.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência; 
81.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital; 
81.4. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis; 
81.5. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, 
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 
 
82. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
 
83. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Amargosa para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu 
quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser 
formulado por pessoa física ou jurídica qualificada. 
 
84. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo 
até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 
 
85. No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
86. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 
valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

87.  A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
SEÇÃO XIX – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
88. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do 
produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da 
documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação, 

                                                           
1 1 Tribunal de Contas da União: Acórdão 5301/2013 Segunda Câmara - Licitação. Representação. Lotes. É legítima a 
adoção da licitação por lotes formados com elementos de mesma característica, quando restar evidenciado que a 
licitação por itens isolados exigirá elevado número de processos licitatórios, onerando o trabalho da administração 
pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a 
economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração. 
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) 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). 
 
88.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da 
Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário). 
 
88.2. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o 
licitante inabilitado. 
 
89. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva 
para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de 
desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da 
Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – 
Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se 
o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento 
máximo permitido como condição para esse benefício. 
89.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 
Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme 
artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente 
inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes. 
 
90. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará do 
respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem sido 
previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico. 
 
91. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma 
prevista na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”. 
 
92. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas no 
ato de inabilitação. 
 
SEÇÃO XX – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
93. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para 
habilitação que não estejam contemplados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do 
Brasil, inclusive quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser enviados para o 
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endereço eletrônico licitacoes@amargosa.ba.gov.br  no prazo de 06 (seis) horas, contados da 
solicitação do Pregoeiro. 
94. A proposta comercial deverá conter os seguintes elementos:  
a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal; 
b) Número do processo e do pregão; 
c) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade 
com as especificações do Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas. 
d)  
95. A proposta, os documentos e os anexos remetidos por email deverão ser encaminhados 
no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Prédio da Previdência Social, Amargosa, Bahia, em 
envelope fechado com as seguintes informações: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Amargosa, o número do fax, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da 
empresa. 
 
96. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta, conforme Modelo constante no Edital, sob pena de desclassificação. 
 
97. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 
da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado. 
 
98. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente 
consularizados. 
 
SEÇÃO XXI - DA AMOSTRA 
 
99. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante classificado em primeiro lugar amostra dos 
produtos ofertados, que deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitações, no 
horário de 08h00min às 12h00min, no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da solicitação. 
 
100. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os 
respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto 
às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, 
sua marca, número de referência, código do produto e modelo. 
 
101. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar informações em língua 
portuguesa, suficientes para análise técnica do produto. 
 
102. Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, desmontados, instalados, 
conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários. 
 
103. Os demais licitantes serão notificados para, querendo, acompanhar a apresentação e 
análise das amostras ofertadas pelo licitante vencedor. 
 
104. Será rejeitada, mediante despacho fundamentado, a amostra que não atender às 
especificações descritas neste edital. 
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105. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá substituir 
ou efetuar ajustes e modificações no produto apresentado. 
 
106. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la 
no prazo estabelecido. 
 
107. Se a amostra for aceita, do quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor serão 
subtraídos os produtos apresentados como amostra. 
 
108. Se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta do licitante subsequente, 
atentando-se para o disposto na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.  
 
109. Caso a proposta do licitante subsequente seja aceita e o licitante habilitado, o pregoeiro 
solicitará, no prazo estabelecido neste Edital, amostra dos produtos ofertados. 
 
110. Após a homologação do certame, o licitante terá 30 (trinta) dias úteis retirar a amostra 
rejeitada no mesmo endereço onde foi entregue. Após esse prazo, as amostras não retiradas 
serão descartadas. 
 
SEÇÃO XXII - DOS RECURSOS 
 
111. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante 
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 
de recorrer. 
 
112. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados 
poderão solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio 
hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão dos documentos de habilitação 
apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento 
dos autos. 
 
113. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, no prazo de 
03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, 
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
 
114. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 
 
115. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos 
autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso. 
 
116. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes 
interessados, o prazo para recurso será suspenso. 
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117. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá: 
115.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido; 
115.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 
115.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora. 
 
118. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
SEÇÃO XXIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
119. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 
 
120. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

 

121. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
 
SEÇÃO XXIV– DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
122. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados 
para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da convocação, procederem à 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, 
terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
123. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o 
seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pelo órgão gerenciador. 

 

124. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo 
estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no 
presente instrumento convocatório. 

 

125. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
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126. Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens com preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação 
baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada 
para fins de eventual contratação. 
 
127. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as 
mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante 
toda a vigência da ata. 
 
128. Constatada a irregularidade, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato 
ou retirar o instrumento equivalente ou em qualquer outra hipótese de cancelamento do 
registro prevista no artigo 13 do Decreto nº 183/13, a Prefeitura Municipal poderá convocar o 
licitante subsequente na ordem de classificação para assinar o contrato ou retirar o instrumento 
equivalente. 
 
129. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as 
seguintes condições: 
127.1. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com 
preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 
127.2. O registro a que se refere item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de 
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata. 
 
SEÇÃO XXV – DA VIGÊNCIA DA ATA 
 
130. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 
 
SEÇÃO XXVI – DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA 
 
131. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 
obedecerão à disciplina do Decreto n° 183/13, conforme previsto na Ata de Registro de Preços 
anexa ao Edital. 
 
132. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 
 
SEÇÃO XXVII – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
 
133. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de (a) instrumento contratual; b) nota de empenho de despesa; c) 
autorização de compra; ou, d) especificar outro instrumento similar), conforme disposto no 
artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 
183/2013. 
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134. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento 
equivalente; ou, b) assinar o Contrato, conforme for o caso, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

 

135. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração. 
 
136. Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal  realizará 
consulta da regularidade fiscal, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 
CEIS e do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção 
das condições de habilitação. 
 
137. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
cadastro no prazo de até 03 (três) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos.  
 
138. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

 

139. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor 
total licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante. 

 

140. As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela empresa 
contratada, com a descrição dos bens a serem fornecidos e seus respectivos valores. 

 
141. A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela empresa 
subcontratada, de toda a documentação de habilitação exigida neste Edital. 

 
142. A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à 
Administração ou a terceiros na execução do objeto subcontratado. 

 
143. A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa 
subcontratada, na hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das sanções 
previstas no edital e seus anexos. 

 
144.  Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste edital. 
 
145. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
146. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
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verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo dando ciência à 
Administração. 
 
SEÇÃO XXVIII – DA GARANTIA DO CONTRATO 
 
147. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá 
reter 5% (cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, 
indenizações e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao 
CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, 
indenizações e ressarcimentos. 
 
SEÇÃO XXIX - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO 
 
148. A contratação será formalizada através de contrato. 
 
SEÇÃO XXX – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
149. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 
150. O prazo de vigência poderá ser reduzido ao prazo necessário para a entrega do bem, 
recebimento e pagamento. 
 
SEÇÃO XXXI – DO PREÇO 
 
151. Durante a vigência de cada contrato, os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
SEÇÃO XXXII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
152. O contratado obriga-se a: 
151.1. fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários 
de expediente da Administração; 
151.2. zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu 
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, 
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas; 
151.3. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento 
do contrato; 
151.4. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao 
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou 
de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos 
os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando 
isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua 
ocorrência; 
151.5. manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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151.6. providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 
competentes, necessários à execução do contrato; 
151.7. efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham 
a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem 
como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do 
contrato; 
151.8. adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, 
visando à perfeita execução deste contrato; 
151.9. promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens; 
151.10. executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as 
especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de 
infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução; 
151.11. trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado; 
151.12. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de 
obra para execução completa e eficiente do transporte dos bens; 
151.13. emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, 
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total. 

 
SEÇÃO XXXIII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
153. O Município de Amargosa obriga-se a: 
152.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato. 
152.2. fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro 
de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura; 
152.3. realizar o pagamento pela execução do contrato; 
152.4. proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos 
na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) 
dias corridos da sua assinatura. 
 
SEÇÃO XXXIV - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
 
154. O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato; ou, 
b) da retirada do - declarar o instrumento equivalente). 
155. Os bens deverão ser entregues no local indicado na Ordem de Fornecimento, no 
período 08h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h00. 
156. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente e acompanhado da nota 
fiscal correspondente, devidamente preenchida. 
 
SEÇÃO XXXV - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
 
157. O objeto será recebido provisoriamente, para posterior verificação da conformidade do 
material com as especificações do edital e seus anexos. 
158. O recebimento definitivo ocorrerá em até 15 (quinze) dias, após a verificação e aceitação 
da qualidade e quantidade do material recebido. 
159. O recebimento será formalizado mediante recibo expedido pela Administração. 
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160. A Administração rejeitará os bens fornecidos em desacordo com o edital e seus anexos, 
através de termo circunstanciado, no qual deverá constar o motivo da não aceitação do objeto. 
161. Os bens que não atenderem às especificações deverão ser substituídos pelo contratado 
no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus 
anexos. 
 
SEÇÃO XXXVI – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 
 
162. O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
163. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do 
contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
SEÇÃO XXXVII – DA GARANTIA DO PRODUTO 
 
164. O produto deverá possuir prazo de garantia de 12 (doze) meses. 
165. Quando o produto for perecível, o prazo deverá ser discriminado de acordo com a 
maior ou menor necessidade de estocagem da Administração. 
166. O produto entregue deverá possuir, no mínimo, 300 (trezentos) dias de validade, 
contados da data da entrega.). 
167. Durante o prazo de garantia, o contratado obriga-se a substituir ou reparar, às suas 
expensas, qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural 
ou do incorreto manuseio do produto. 
168. Incumbe ao contratado o ônus da prova da origem do defeito. 
 
SEÇÃO XXXVIII - DO PAGAMENTO 
 
169. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
77. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob 
pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes. 
170. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de 
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital. 
77. Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato. 
171. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
172. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o 
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PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 
1.234/12. 
173. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 
174. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às 
multas e/ou indenizações devidas pelo contratado. 
175. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de 
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com 
os recursos e meios que lhes são inerentes. 
176. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 
contrato. 
177. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 
ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100)/365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de compensação financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
 
SEÇÃO XXXIX - DAS SANÇÕES 
 
178. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes 
penalidades: 
177.1. Advertência por escrito; 
177.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 
(trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;  
177.3. Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 
177.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
177.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo de 02 (dois) anos. 
 
179. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes 
penalidades: 
178.1. Advertência por escrito; 
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178.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o valor do contrato 
por ocorrência, até o limite de 20% (vinte por cento). 
178.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o 
valor do contrato; 
178.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
178.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
de 02 (dois) anos. 
 
180. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do 
Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual 
equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.  
181. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:  
180.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
180.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
180.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
 
182. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são 
inerentes. 
183. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração. 
184. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública é de competência exclusiva da Prefeita Municipal; 
185. As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal de 
Planejamento e Finanças. 
 
SEÇÃO LV - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
186. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
185.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
185.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
185.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 
185.4. O atraso injustificado no início do fornecimento; 
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185.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
185.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste 
edital e no contrato;  
185.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da 
Administração, e autorização expressa no Edital ou contrato; 
185.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
185.9.  O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 
67 da Lei nº 8.666/93; 
185.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
185.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
185.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
185.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
185.14. A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
185.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 
185.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
185.17. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do 
fornecimento, nos prazos contratuais; 
185.18. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
185.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
185.20. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
SEÇÃO XLI - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 
187. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta. 
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188. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 
SEÇÃO XLII – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 
189. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o 
procedimento quando eivado de vício insanável. 
190.  A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
191. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 
Administração. 
192. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade 
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequência do ato anulado. 
193. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
194. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 
efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 
193.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o 
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 
195. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público 
ou aos demais interessados. 
 
SEÇÃO XLIII - DO FORO 
 
196. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Amargosa, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
SEÇÃO XLIV - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
197. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
198. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
aquisição. 
199. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes quando lhes for solicitada qualquer 
informação ou documento, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar do processo desde a realização da Sessão Pública. 
200. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. 
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201. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal 
de Amargosa. 
 
SEÇÃO XLV - DOS ANEXOS 
 
202. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
201.1. Termo de Referência - Anexo I; 
201.2. Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II; 
201.3. Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06) - Anexo III; 
201.4. Modelo de Procuração p/Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento - 
Anexo IV;  
201.5. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de 
Habilitação-Anexo V; 
201.6. Modelo de Declaração de Inexistência de Menor - Anexo VI; 
201.7. Minuta da Ata de Registro de Preços - Anexo VII; 
201.8. Modelo de Proposta de Preços – Anexo VIII. 

 
 

Amargosa - BA, 09 de outubro de 2017. 
 
 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 
Pregoeira 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.  013/2017/SRP 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - OBJETO:  
 
1.1. Constitui objeto desta Licitação a Seleção das melhores Propostas de Preço, com limite 
máximo de valor, visando a eventual aquisição de equipamentos de informática para atender as 
necessidades dos diversos orgãos e secretarias municipais, mediante Sistema de Registro de 
Preços, em lotes, de acordo com as especificações e quantitativos constantes na tabela abaixo: 
 

LOTE 01 - NOTEBOOK 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QUANT. PREÇO MÉDIO 

1 

NOTEBOOK ULTRABOOK Alta-performance Tela  14" LED HD 
Antirreflexo Processador Core i5- Graphics Integrada/ Memória 8GB 
(1x8GB)2133MHz DDR4 / 32GB max (2 slots DDR4 SO-DIMM) / Disco de 
256GB SSD Opal 2.0 / High Definition (HD) Audio / Placa de Rede Gigabit/ 
Placa WIFIAC Dual Band/ Bluetooth 4.1/ Camera HD (720p)/ Dispositivo 
Apontador Fingerprint Reader/ UltraNav (TrackPoint+TouchPad) /Bateria 6 
Células células (interna) + 3 células (externa) até 13.9 hrs* / Teclado 
Português (BR) / 3 portas x USB 3.0 (1 energizada)/ 1 x ThunderboltTM 3 
(USB Type-C)/ Media CardSlot 4 em 1 /Sistema Operacional Windows/  
Mini Mouse/ Maleta de Transportee trackpoint. Garantia 12 meses. Mais 
detalhes no Adendo 1. 

5 R$ 7.455,72 

2 

NOTEBOOK ALTA PERFORMANCE - Notebook com processador  i7 ou 
compatível, 8GB 1TB (4GB de Memória Dedicada) 8SSD LED 14 
Windows10 Prata. Informações adicionais: Cor prata ou preto Polegadas da 
Tela 14' /Core i7 ou compatível / Modelo Processador 6a Geração Cache,2.5 
GHz até 3.1 GHz c / Cache 4M / Chipset Chipset integrado ao processador 
/Memória RAM 8GB/ SSD 8GB/ HD 1TB Placa de Som / Placa de Vídeo 
dedicada com  4GBDDR3 / Placa de Rede RJ45 - 10/100 Ethernet / Drives 
Não / Conexões USB / Leitor de Cartão Cartão de Memória (SD, 
SDHC,Sistema Operacional Windows 
SD3.0, MS, MS Pro) / Teclado Comum / Diferenciais Bluetooth / 
Alimentação Bivolt /Conteúdo da Embalagem Computador; adaptador AC; 
cabo de força; manuais / Manual de instruções.Garantia 12 meses.. Mais 
detalhes no Adendo 2.  

3 R$ 5.448,16 

3 

NOTEBOOK TIPO I MÉDIA PERFORMANCE Deverá possuir as seguintes 
configurações: Bateria de 3 células; Display de 15.6'' HD LED (1366x768); 
Memória de 8GB (1x8GB), SDRAM DDR3 1600MHz. Slots de 
Memóriadisponíveis DIMM DDR3; Disco Rígido de 1 TB 5400 rpm SATA 3 
Gb/s; Sem drive óptico; Leitor Cartão; Vídeocom 2GB DDR3;Sistema 
Operacional Windows,Garantia 12 meses.Mais detalhes adendo 3 

10 R$ 3.400,37 

4 

NOTEEBOOK BÁSICO ADM- Notebook  Core i3 ou compatível  velocidade 
2.0 Ghz, barramento (FSB) 5 GT/s, memória cache ,Memoria ram 
capacidade 4 GB Expansível até 16GB Barramento da memória DDR3L. 
HDD Capacidade 1 TB velocidade derotação HD 5400 RPM. Interface do 
HD SATA. ateria Tipo 40 WHr, 4 Células (ions de lítio). Duração da bateria 
Até 7 horas. Webcam Webcam HD 720p com Microfone. Placa de vídeoTipo 
integrada.Sistema Operacional Windows. Garantia 12 meses. Mais detalhes 
adendo 4. 

10 R$ 2.169,86 
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LOTE 02 - MICROMPUTADOR 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QUANT. PREÇO MÉDIO 

1 

MICROCOMPUTADORDesktop, com as seguintes características: 
Processador: Core I7 3.6GHz OU COMPATÍVEL; Memória RAM: 16Gb 
DDR4 2133 MHz HD: 1 Tb 7200 RPM Kit Teclado e Mouse sem fio 
(wireless); 04 (quatro) conexões traseiras USB 3.0; 02 (duas) conexões 
frontais USB 2.0; Formato mini torre ou slim, reversível, toolless; Conexão 
HDMI; Conexão PS2; Placa de rede 10/100/1000; Placa de vídeo 2.0 GB  
DDR3 dedicada Monitor de vídeo 23 Widescreen; Gravador/Leitor 
CD/DVD; Placa wireless 802.11; Bluetooth 4.0 - 2.4GHz; Placa de som 
integrada; Kit multimídia; Leitor cartão de mídia Leitor de cartão 2 em 1 
(SD, MicroSD); ; Qualificação Energy Star 6.0 ou Certificação EPEAT. 
Drivers e manuais em Português e em CD, Com cabo de alimentação de 
energia e todos os componentes do equipamento (gabinete, monitor, 
teclado e mouse) deverão obedecer à mesma padronização de cor preta. 
Sistema Operacional Windows. Garantia 12 meses. Mais detalhes adendo 5 

6 R$ 12.158,40 

2 

COMPUTADOR ADMINISTRATIVO- Microcomputador: Desktop Padrão, 
computador desktop completo, com gabinete preto, portas usb 3.0/2.0 (pelo 
menos 2) frontais, 8 portas usb 2.0 (4 no painel traseiro, pretas, conectores 
internos para mais 4 portas) . placa de rede (lan): gigabit lan 10/100/1000. 
processador de 2 núcleos de processamento (tipo intel core i3 ou similar, 
equivalente ou de igual ou melhor qualidade.), velocidade de clock mínima 
de 3.10 ghz, memória cache de 4 mb (l3), memória ram ddr3 de 4 gb, 
dvd/rw, hd de 500gb , fonte atx 500 w, placa de vídeo 1gb, conexões de 
vídeo: saída multi-vga: hdmi/ dvi/ rgb- full hd. monitor led 17'' ou superior, 
teclado abnt ii , mouse, caixas de som 2 canais, manuais e cd de 
instalaçãoSistema Operacional Windows. garantia on-site (no local da 
instalação) de 12 meses. Mais detalhes adendo 6 

75 R$ 2.291,66 

3 

Servidor Rack processador 1155, frequência3.0GHz, 8M cache l3, 4 núcleos 
ou mais,  4C/8T, turbo (80W); Memória de 8GB DDR4 UDIMM,2133MT/s; 
Possuir 4 slots de memória; Capacidade máx. suportado mínima de  64GB; 
Disco rígido de 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5'; Chassis com até 4 discos 
rígidos, 3.5 ; Controladora de discos integrada H330; DVD ROM, SATA 
Interno; Integrated Matrox G200 com 16 MB; Placa de rede On-Board LOM 
1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM); 2 x PCIe 3.0 slots: x16 slot, full-
height (1x8 3.0)+ x8 slot, low-profile (1x4 3.0); 2x USB 3.0 (Traseiro); 2x USB 
2.0 (Frontal); 1x Serial; 1x VGA; 2x LAN RJ45; Controladora de 
gerenciamento iDRAC8 Basic; Fonte de energia cabeada, 250w; Cabo de 
força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de 
comprimento; Formato: Rack 1U; Sistema Operacional Windows. Garantia 
12 meses. Mais detalhes adendo 07 

2 R$ 9.108,64 

LOTE 03 - ESTABILIZADOR E NOBREAK 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QUANT. PREÇO MÉDIO 

1 

ESTABILIZADOR TENSÃO - Estabilizador - Especificações: - Compatí±vel 
com impressoras a laser. - Atende à norma NBR 14373:2006. - Modelos 
bivolt automítico: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saí±da 
fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W) - 05 tomadas de saída padrão NBR 14136 - 
Filtro de linha. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 
estágios de regulação (modelos bivolt automático)- Fusí±vel removível - 
True RMS - Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou 
desacionamento acidental - Potência: 1000VA ou 1000W Frequência: 60Hz - 
Tensão - Entrada: 115/127/220V~ Saída: 115V~.Garantia 12 meses. Mais 
detalhes adendo 8 

100 R$ 391,81 

2 NOBREAK 3 KVA/ 3000 va bivolt, capacidade de potência de saída 2100 
watts / 3000 va. Garantia 12 meses. Mais detalhes adendo 9 

2 R$ 3.226,86 
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LOTE 04 - SEGURANÇA 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QUANT. PREÇO MÉDIO 

1 

Alarme sonoro contra intrusao predial: central de alarme: sistema de alarme 
anti-furto; central de alarme 558 via web system; 10 zonas programáveis, 
mais uma zona de teclado 558 led s, permite a visualização de até 16 zonas 
por paginação; expansão até 67 zonas; permite até 02 pgm s; permite 
monitoramento doméstico; 2 controles remotos. Garantia 12 meses. Mais 
detalhes adendo 10 

40 R$ 697,00 

2 

central de alarme monitorada; devera possuir a capacidade de armazenar 8 
números de telefone, deverá possuir as funções pânico, emergência, zona 24 
horas; ter bateria selada, sem manutenção, de 12 volts por 7 amperes/hora, 
carregador de bateria inteligente com proteção contra curto-circuito ou 
inversão de polaridade; possuir temporização e função de teste de sensores; 
podem ser conectados a sensores de abertura, infravermelho, impacto e 
outros; apresentar reportagem de eventos para 2 destinos ip.Garantia 12 
meses. Mais detalhes adendo 11 

10 R$ 780,00 

3 alarme sonoro/visual, sirene 120 db, com acionador manual, alimentação 
220 vac - instalado. Garantia 12 meses. Mais detalhes adendo 12 

50 R$ 294,53 

4 
Sensor de presença por infravermelho, de sobrepor para uso externo com 
regulagem de sensibilidade. Distância de detecção de até 15 metros (5 
fios).Garantia 12 meses. Mais detalhes adendo 13 

400 R$ 35,36 

5 bateria 12v; 7ah; selada; recarregável; 15x65x100mm, aplicação: nobreak 
sms, modelo usm 1400-bi fx.Garantia 12 meses. Mais detalhes adendo 14 

50 R$ 84,72 

6 Botão de pânico com Acionamento Nfde Fácil Fixação, Garantia 12 meses. 
Mais detalhes adendo 15 

50 R$ 29,20 

7 
Detector de fumaça com alarme de incêndio, com tecnologia fotoelétrica, 
com alarme sonoro de no mínimo 85 dba, bateria com vida útil de no 
mínimo 1 ano.Garantia 12 meses. Mais detalhes adendo 16 

50 R$ 178,86 

8 

APARELHO GRAVADOR - DVR Stand Alone Tribrido 16 canais; Sistema 
operacional embarcado; função pentaplex; entradas de ví±deo BNC; 
capacidade para 1 HD com conexão SATA de atuação 2 TB; saí±da de 
ví±deo 1 saí±da HDMI , 1 saí±da VGA; padrões de ví±deo PAL e NTSC; 
backup modo disco rígido USB, download por rede e FTP; formato de 
arquivo AVI/DAV/ASF; rede interface RJ45 (10/100 Mbps) em acordo com o 
padrão IEEE 802.3z funções transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP, 
DHCP; Bitstream Dual bitstream; conectores entrada de ví±deo BNC (16) 
entrada de áudio 1(RCA) 1(RCA) 1(RCA) saída de áudio 1(RCA) 1(RCA) 
1(RCA) Ethernet RJ45 modular jack com 8 pinos protegidos; interface de 
rede 10/100 Mbps; taxa de gravação (fps) NTSC 480 PAL 400; 16 video 
Power Balun.Garantia 12 meses. Mais detalhes adendo 17 

4 R$ 2.299,75 

9 Stand alone tríbrido hdcvi 1008 - 8 canais hdcvi de alta resolução - hd 720p 
com hdmi. Garantia 12 meses. Mais detalhes adendo 18 

15 R$ 720,50 
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10 

câmera vídeo - câmera hdcvi:sensor de imagem 1/3, 2.0 megapixel cmos. 
padrão de vídeo hdcvi (ntsc). pixels efetivos 1920 (h) x 1080 (v). resolução 
de imagem full hd (1080p). taxa de frames 30 fps. relação sinal-ruído 55db. 
velocidade do obturador 1/3s a 1/100.000 s. sincronismo interno. controle da 
íris (eletrônica); dia e noite (automático, colorido, p&b, sensor externo (ldr)); 
agc - controle automático de ganho (ajustável); blc compensação de luz de 
fundo (ajustável); balanço de branco ajuste manual e automático 
(selecionável) ajuste de imagem (brilho/contraste/nitidez/matiz/ganho); 
função espelho (rotação horizontal e vertical); idiomas do menu osd 
(inglês/português); mascaramento de faróis (hlc); wdr wide dynamic range. 
grau de proteção ip66. tesão 12 vcc. proteção anti surto 500 v (vídeo e 
alimentação).Garantia 12 meses. Mais detalhes adendo 19 

50 R$ 599,50 

LOTE 05 - IMPRESSORA 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QUANT. PREÇO MÉDIO 

1 

IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ - IMPRESSORA DE CARTÕES, 
colorida, frente e verso manual, resolução de 300dpi, carregador com 
capacidade para 100 cartões, cartões em PVC, PET, ABS, com laminação 
especial e paper card, com espessura de 0,25 a 1mm, formatos CR-80 e CR-
79, conforme ISO 7810, conexão via USB/Ethernet, bivolt, com fonte e cabo 
de força, cabo USB e CD de instalação, ref.: DTC1250e, FARGO, marca 
HID.Garantia 12 meses. Mais detalhes adendo 20 

1 R$ 5.511,61 

LOTE 06 - MATERIAIS 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QUANT. PREÇO MÉDIO 

1 

Caixa De Sobrepor Para Keystone Rj45 Rj11 Porta Retrátil, Orificio onde 
entra o conector RJ45 com sistema de porta abre e fecha por molas, o que 
permite deixar fechado quando não estiver em uso para evitar entrar pó e 
sujeira.Duas entradas, Suporta RJ11 ou RJ45 Categoria 5, 5e, 6.Deve 
acompanhar parafusos para fixação.1 ANO DE GARANTIA 

200 R$ 12,50 

2 

Identificador de cabo de rede com cores e números, com objetivo de 
identificar as montagens dos cabos de rede local, contendo a seguinte 
especificação: Garra, Interface com clip de fio, Cores: preto, marrom, 
vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, cinza e branco, Climpagem 
norma EIA/TIA 568A: 1 - Branco do Verde; 2 - Verde; 3 - Branco do Laranja; 
4 - Azul; 5 - Branco do Azul; 6 - Laranja; 7 - Branco do Marrom; 8 - Marrom. 
Deve acompanhar kit com 100 anilhas para cabos 

30 R$ 30,00 

3 
Resina acrílica, tipo autopolimerizávelrosa, pó frasco 450 gr.aspecto físico 
pó, cor incolor/rosa. 

10 R$ 48,50 

4 
Solda em fio com diâmetro de 1mm, enrolado em carretel, com peso total de 
500g, liga de 60% de estanho e 40% de chumbo, temperatura de fusão de 
183¨C. Solda recomendada para uso em eletroeletrônica. 

10 R$ 87,18 

5 
Sabão pasta, composição água, glicerina, metassilicato de sódio, hidróxido, 
aplicação limpeza computador 

40 R$ 6,34 

6 

MOUSE VERTICAL SEM FIO Mouse vertical ergonômico; Resolução do 
sensor de até 1600 dpi; 5 botões; Conexão sem fio, fornecido com receptor 
USB; Plug and play; Orientação manual: direito; Garantia mínima de 01 ano 
ou padrão do fabricante se for superior. Marca/modelo de referência: Delux 
M618 wireless ou similar 

3 R$ 156,95 
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7 

CÂMERA WEB - WEB CAM FULL HD - web cam full hd (1080p) com 
microfone embutido, com as seguintes características: câmera com lentes de 
vidro e recurso de foco automático; recurso de videochamada Full HD de 
1080p (1920x1080 pixels) com a versão mais recente do Skype para 
Windows; gravação de vídeo Full HD (1920x1080 pixels) a 30 quadros por 
segundo; compressão com codificação H.264, fornecendo vídeos de alta 
qualidade com baixas taxas de bits; microfones duplos estéreos com recurso 
de redução de ruído automática; correção automática de pouca luz; clipe 
universal pronto para tripés e que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou 
CRT; controles de panorâmica, inclinação e zoom por meio do software do 
próprio equipamento; captura de vídeo e foto (15 megapixels); rastreio de 
rosto e detecção de movimentos; cabo com pelo menos 1,80m; compatível 
com os sistemas operacionais Windows 7/8/10. Garantia de 12 meses. 
Exemplo que atende: Logitech C920 

10 R$ 666,49 

8 

caixa acústica - caixa de som para computador. potência de saída: 8w rms. 
frequência de resposta: 60hz ~ 20khz. amplitude: 4 . entrada para fone de 
ouvido: p2 3.5mm. alimentação: usb (5v). embalagem: 01 par de caixas de 
som. garantia mínima: 12 meses. 

50 R$ 57,53 

 
 
 
1.1.1.Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio 
dos itens licitados, colhidos no Banco de Preços. 
 
1.2. Local da Entrega: Os produtos desta licitação elencados no item 1.1 “Do Objeto”, serão 
entregues no prédio do Almoxarifado Municipal ou no endereço indicado na Ordem de 
Fornecimento. 
 
1.3. Âmbito do registro: para os efeitos do Decreto Municipal nº 183/13, o âmbito deste 
registro de preços é exclusivamente para o Município de Amargosa. 
 
1.4. Prazo de validade do registro: O prazo de validade do registro de preços, será de 12 meses 
e durante este prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da Administração para que 
efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a 
conveniência dos órgãos e/ou entidades contratantes, até o limite estabelecido. 
 
1.4.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 
preferência em igualdade de condições. 
 
1.5. Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio dos 
itens licitados, colhidos no Banco de Preços e empresas do ramo. 
 
1.6. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e participantes 
será de no mínimo 50%(cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de 
Referência.  
1.7. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100%(cem por cento) das 
quantidades estimadas neste Termo de Referência.  
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1.8. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo nº 
052/2017, com vistas franqueadas a todos interessados, conforme entendimento exarado no 
Acórdão 1153/2013-Plenário, do Tribunal de Contas da União, TC 017.022/2012-6, relator 
Ministro Valmir Campelo, 15.5.2013, dentre muitos outros nessa linha, citem-se os Acórdãos nº 
2.080/2012, 1.248/2009, 114/2007 e 1935/2006, todos do Plenário. 
 
2 – ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
2.1. Quanto ao modelo: 
 
2.1.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências 
constantes do Anexo I – Termo de Referência, em consonância com o modelo do Anexo IX, 
expressando os valores em moeda nacional – Reais e centavos, em duas casas decimais, 
ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. O erro na discriminação de 
100% (cem por cento) dos itens, quantidades e especificações dos itens de um lote ensejará a 
desclassificação da licitante. 
 
2.1.2. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de 
Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo constante do Anexo II, sob pena de 
desclassificação. 
 
2.1.3. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na concessão de 
tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar nº 123/2006,  também deverá 
constar do envelope de proposta de preços a Declaração de Enquadramento (Lei 
Complementar nº 123/06) em consonância com o modelo do Anexo III 
 
2.1.4 Também deverá constar do envelope de proposta de preços a Declaração de Pleno 
Conhecimento e Atendimento às exigências de habilitação, conforme o modelo constante do 
Anexo IX. 
 
2.2. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço: 
 
2.2.1. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas 
necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, 
encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas 
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto 
licitado. 
 
2.2.2. A marca, o prazo de garantia, as características e, quando exigível, o modelo e a 
referência de cada um dos bens ofertados deverão ser informados na proposta. 
 
2.2.3. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por 
qualquer outra. 
 
3 – DETERMINAÇÕES ADICIONAIS: 
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3.1. Além das previsões contidas neste edital, bem como daquelas decorrentes de lei, deverão 
ser observadas, nas contratações decorrentes desta licitação, as seguintes determinações: 
 
3.1.1.  Da subcontratação 
 
3.1.1.1.  É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Contratada com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação da Contratada, não se responsabilizando o Contratante por nenhum compromisso 
assumido por aquela com terceiros. 
 
3.1.2. Do Fornecimento Dos Produtos 
 
3.1.2.1 Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de 
acordo com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE: 
a) o CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Ordem de 
Fornecimento”, conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado 
pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura 
Municipal; 
b) a “Ordem de Fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as informações 
relativas ao fornecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o fornecimento. 
c) Os equipamentos deverão ser entregues, conforme Cronograma de Fornecimento emitido 
pelo Contratante, através da Secretaria Municipal de Administração. 
d) Os equipamentos deverão ser entregues das 08h00min às 11h30min e das 14h00min às 
17h00min, de segunda a sexta. 
e) O Contratado se compromete a entregar os equipamentos com observância das condições 
que seguem, relativas aos respectivos prazos de validade previstos no Edital.  
f) Apresentar o número do registro ou protocolo do órgão competente no rótulo do produto. 
g) Todo o produto deteriorado em data de validade vigente deverá ser trocado pelo 
fornecedor. 
h) Atraso na entrega será cobrado multa de acordo com normas legais. 
i) Todo o produto que for entregue para o comprador e que não mantenha o mesmo nível de 
qualidade, da amostra analisada e aprovada pela Secretaria Municipal de Administração, será 
encaminhado a amostra de contra prova, que estará retida no Departamento competente para 
análise em um laboratório oficial ficando as despesas a cargo do fornecedor. 
j) A CONTRATADA fornecerá os equipamentos mediante a apresentação da “Ordem de 
Fornecimento”, devidamente preenchida, datada e assinada por funcionário autorizado, 
conforme modelo previamente apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas partes. 
k) Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o fornecimento dos materiais 
licitados mediante contato telefônico pelo responsável identificado pelo CONTRATANTE, junto 
ao preposto indicado pela Contratada. 
l) O responsável pelo recebimento terá direito de recusar o produto que não estiver em sua 
embalagem a identificação do produto, o prazo de validade e o peso. Caso a Ordem de 
Fornecimento contenha mais de um produto solicitado e quando da entrega dos produtos 
constatar-se erro por parte do Contratado, este deverá deixar com o Almoxarifado Municipal 
os produtos para os quais não houve equívoco e providenciar a retificação da nota 

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E0JA4VMVNXHDPQYYB9OCEA

Terça-feira
10 de Outubro de 2017
36 - Ano V - Nº 1880



 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional - SEAFI 

36 
 

imediatamente, enviando-se a Nota Fiscal Eletrônica retificada para o e-mail do 
Almoxarifado Municipal.  
m) O equipamento será recusado no caso de especificações fora dos padrões, erro quanto ao 
produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não 
permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos 
autorizados em sua composição. 
n) O equipamento recusado deverá ser substituído no prazo máximo 15 (quinze) dias, contado 
a partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, 
arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de reparação. 
o) Não será admitida recusa de fornecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade 
instalada. 
p) Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar 
alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos 
fornecimento emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no 
contrato. 
 
4 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS: 
 
4.1. A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições do instrumento de contrato 
constante do Anexo VII, facultada a substituição, a critério da Administração, por 
instrumento equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
4.2. Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas 
decorrentes de leis, decretos e instruções, serão observadas, na contratação derivada deste 
instrumento convocatório, as seguintes Obrigações: 
4.2.1. fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários 
de expediente da Administração; 
4.2.2. zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu 
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, 
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas; 
4.2.3. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento 
do contrato; 
4.2.4. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao 
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou 
de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os 
danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando 
isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua 
ocorrência. 
4.3. Para os itens definidos no Anexo I – Termo de Referência, que indicam, explicitamente, as 
condições de garantia definidas neste parágrafo, a assistência técnica deverá ser prestada por 
credenciado do fabricante, mediante comprovação de aptidão para tal fornecida pelo fabricante 
dos equipamentos, ou deverá ser prestada pelo próprio fabricante dos equipamentos, deverá 
prestar a manutenção corretiva, com reposição de peças “on-site” (atendimento por técnico da 
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assistência técnica à instalação de qualquer das unidades da prefeitura situada em Amargosa e 
zona rural), consertando a peça defeituosa ou substituindo-a por outra com característica e 
qualidades iguais ou superiores. Entenda-se como manutenção corretiva como uma série de 
procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso e 
funcionamento, compreendendo substituições de peças, a expensas do credenciado ou Fabricante 
e de acordo com as seguintes condições:  
4.3.1 O credenciado ou Fabricante deverá prover estrutura de Central de Atendimento, gratuita, 
por meio de linha telefônica local ou do tipo 0800, para o acionamento da garantia, devendo 
funcionar em dias úteis, das 8 às 18 horas e estar em funcionamento a partir da data de entrega 
dos equipamentos e assim permanecer até o término da garantia dos equipamentos.  
4.3.2 Os equipamentos, componentes, ou peças de reposição utilizadas na manutenção corretiva 
serão novos e de primeiro uso.  
4.3.3 Coleta de informações, verificação de peças com folgas ou quaisquer outros procedimentos 
que exijam a abertura dos equipamentos, ficará a cargo exclusivamente do Credenciado ou 
Fabricante.  
4.3.4 A garantia e manutenção dos equipamentos fornecidos compreendem os defeitos 
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, acondicionamento, transporte ou 
desgaste prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a substituição de peças.  
4.3.5 No caso de inviabilidade técnica ou econômica do reparo do equipamento, ou em caso de 
defeitos ou problemas persistentes, o Credenciado ou Fabricante deverá promover a sua 
substituição em caráter definitivo por outro de mesmas características técnicas e em perfeito 
estado de funcionamento, sem que isto implique ônus adicional para a Administração. A 
substituição definitiva será admitida a critério da Administração, após prévia avaliação técnica da 
Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação quanto às condições de uso do equipamento 
ofertado, em relação aquele a ser substituído. A substituição deve ocorrer no prazo máximo de 96 
horas, contadas do recebimento da notificação que lhe for entregue oficialmente.  
4.3.5     Prazo de atendimento e modalidade para a assistência: O prazo máximo para atendimento 
deverá ser de 48 horas corridas após a abertura do chamado e para a solução de problemas será 
de 96 horas corridas após o comparecimento para atendimento (Não serão considerados os dias 
não úteis para a contagem destes prazos).   
4.3.5.1 Para os defeitos não críticos, que não impliquem a impossibilidade de operação normal do 
equipamento, o prazo máximo para o reparo será de, no máximo, 7 (sete) dias úteis.  
4.3.5.2 Se o problema não for resolvido dentro do prazo máximo estabelecido no item 7.2.5 acima, 
o equipamento deverá ser integralmente substituído, sem ônus adicional para a Prefeitura, por 
outro de qualidade e desempenho equivalente.  
4.3.5.3 Decorridos os prazos estipulados, sem o atendimento devido, fica a Prefeitura autorizada a 
contratar os serviços de suporte técnico de outra empresa e cobrar da licitante contratada os custos 
respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda da garantia dos equipamentos ofertados.  
4.4.6  Caso haja necessidade de reparação dos equipamentos ou componentes nas instalações do 
fornecedor, os custos e a documentação necessária de envio dos mesmos ao fornecedor e 
devolução à Prefeitura, devidamente reparados, serão de total responsabilidade do fornecedor.  
4.4.7 O registro dos dados para a abertura de chamado será preenchido por técnicos da Prefeitura 
e cabe à licitante contratada, tão logo o serviço seja concluído, registrar os dados de fechamento do 
chamado aberto (data/hora de conclusão do serviço e descrição, clara e objetiva, dos serviços 
realizados).  
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5 - JUSTIFICATIVAS 
5.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades da REFEITURA 
MUNICIPAL DE AMARGOSA. A Prefeitura manterá um conjunto de Registros de Preços com 
diversos tipos de itens de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, que 
poderão ser contratados pela Administração durante o período de validade destes Registros de 
Preços. A principal motivação da referida prefeitura é a de melhoria e atualização do aparato de 
Tecnologia da Informação. 
5.2.  A motivação pela escolha do Sistema de Registro de Preço (SRP) para este Processo 
licitatório se dá pela flexibilidade que este sistema de compra oferece para a administração 
pública. Com a limitação dos recursos financeiros disponibilizados pelo governo municipal 
para as aquisições de bens e serviços de informática, a administração terá que decidir, com base 
nos preços apresentados pelas empresas licitantes vencedoras, quais produtos deverão ser 
priorizados e efetivamente contratados. Pela própria natureza deste sistema de compras, a 
Prefeitura não tem nenhuma obrigação por realizar a contratação de qualquer dos itens 
licitados. Além do mais este Registro de Preços terá uma validade de até 12 (doze) meses, o que 
vai permitir a administração central escolher o melhor momento de efetivar as contratações de 
acordo com as disponibilidades financeiras do momento.   
5.3. As especificações dos sistemas operacionais presentes nos itens de microcomputadores 
justificam-se em função da compatibilidade necessária com os ambientes aos quais os 
equipamentos se integrarão. Dessa forma, de acordo com o padrão específico de cada ambiente 
a ser atendido, preserva-se os investimentos previamente realizados e garante-se a 
funcionalidade necessária para o desenvolvimento das atividades, sejam elas administrativas 
ou acadêmicas.  
5.4. Os itens estão especificados em uma escala crescente de tecnologia, de forma que a 
Administração possa optar pelos equipamentos que melhor atenderem à demanda, de acordo 
com as necessidades identificadas. Assim, o quantitativo total não se traduz em expectativa real 
de compra.  
5.5. Algumas referências a modelos específicos de equipamentos foram feitas, em função da 
necessidade de se manter a compatibilidade e dar continuidade a trabalhos já desenvolvido por 
esta prefeitura que demandam equipamentos específicos. Entretanto, o edital não veda a 
possibilidade de fornecimento de equipamentos de outras marcas/modelos, desde que 
totalmente compatíveis com as características técnicas de hardware e software do equipamento 
original.  
 
6 - DO PREPOSTO 
 
6.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o período 
de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário. 
 
6.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome 
completo, número de telefone de contato, inclusive celular, número de CPF e do documento de 
identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional. 
 
6.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá 
apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o 
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servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos 
demais assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência. 
 
6.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos materiais 
fornecidos. 
 
7 - DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 
 
7.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo 
com as necessidades e conveniências do Contratante: 
a) o Contratado fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Ordem de Fornecimento”, 
conforme modelo previamente apresentado pelo Contratante e acordado pelas partes, 
devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal; 
b) a “Ordem de Fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as informações 
relativas ao fornecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o fornecimento. 
c) o fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade dos órgãos, com prazo de entrega 
não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da 
assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.  
d)  os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço, nos dias úteis, no horário das 
08 horas às 17 horas.  
 
7.2. O material será recusado no caso de especificações fora dos padrões, erro quanto ao 
produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não 
permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos 
autorizados em sua composição. 
 
7.3. O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 15(quinze) dias, contado a 
partir do recebimento pelo Contratado da formalização da recusa pelo Contratante, arcando o 
Contratado com os custos dessa operação, inclusive os de reparação. 
 
7.4. Para o fornecimento dos materiais, deverão ser especificados os quantitativos a serem 
fornecidos, no preenchimento da requisição, bem como fornecer o devido comprovante. 
 
7.5. Não será admitida recusa de fornecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade 
instalada. 
 
7.5. Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar 
alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 03 (três) 
dias, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos fornecimentos emitida pelo 
CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato. 
 
8 - DO PREÇO 
 
8.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço ofertado na 
proposta vencedora. 
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8.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais 
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o 
Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes. 
 
8.3. Os preços dos materiais são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses 
da data de apresentação da proposta. 
 
8.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os 
preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como 
limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE. 
 
8.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá 
apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para 
análise e negociação a Prefeitura Municipal. 
 
9 - VIGÊNCIA 
 
9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, 
com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 
10 – CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
10.1.  A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da contratação, e de 
tudo dará ciência à Administração.   

10.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato.  

10.2.  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-Responsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 
de 1993.  

10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observador e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis.  

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, da Lei nº 10.520, de 
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer 
da contratação:  

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E0JA4VMVNXHDPQYYB9OCEA

Terça-feira
10 de Outubro de 2017

41 - Ano V - Nº 1880



 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional - SEAFI 

41 
 

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;  

11.1.2. Apresentar documentação falsa;  

11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;  

11.1.4. Cometer fraude fiscal;  

11.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou 
no Contrato.  

11.2. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;  

b. Multa:  

b.1. Pelo atraso injustificado na entrega dos equipamentos, a licitante contratada incorrerá 
em multa moratória diária de 0,2% (dois décimos por cento) nos primeiros 30 (trinta) dias de 
atraso e de 0,4% (quatro décimos por cento) para atraso superior a 30 (trinta) dias, calculado 
sobre o valor global do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado.  

b.2. Compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.  

b.3. Quando do atraso em relação ao prazo máximo exigido para o reparo de equipamento 
com defeito, a Prefeitura poderá aplicar a multa de 0,05% (cinco centésimos porcento) do valor 
do equipamento, por hora de atraso, podendo atingir até 0,1% (um décimo por cento), na 
hipótese de atrasos superior a 10 (dez) horas ou, ainda, quando o intervalo entre defeitos, no 
mesmo equipamento, for menor que 60 (sessenta) dias, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor do equipamento.  

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE 
AMARGOSA, pelo prazo de até dois anos;  

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.  

11.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

11.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:  

11.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de tributos;  

11.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
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11.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados.  

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.  

11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente.  

11.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

11.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão 
previstas no Edital.  

 
12 - DO PAGAMENTO 
 
12.1. O Pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do 
fornecimento, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta 
corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura 
correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de Competente. 
 
12.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá 
comprovar sua regularidade fiscal com o INSS e FGTS. 
 
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. A CONTRATADA é obrigada a realizar o fornecimento, objeto deste Contrato, de acordo 
com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações federal, estadual e 
municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando – 
dentro do possível – conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o público, uma 
boa imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA. 
 
14. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS 
 
14.1.  O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Diretoria de Gestão de Tecnologia da 
Informação da Prefeitura Municipal de Amargosa, que o fez através do servidor Marcelino Igor 
Antunes. 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.  005/2017/SRP 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para 
fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 
ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,  influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto; 
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 
do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 
 
local, data 
 
Razão Social 
CNPJ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.  005/2017/SRP 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06) 

(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 
 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para os 
efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de participação no 
certame licitatório acima identificado, declaramos: 
 
(   ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da 
licitação, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se 
reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 
 
Ou 
 
(   ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da 
licitação, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas 
vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 
 
local, data 
 
Razão Social 
CNPJ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.  013/2017/SRP 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO P/PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME – 
CREDENCIAMENTO 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO 

CERTAME 
 

 
 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) 
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de 
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente  inscrito  no  Cadastro  de  Pessoas  
Físicas  do  Ministério  da  Fazenda,  sob  o  nº  .....,  residente  à  ..................................................., nº 
........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os 
atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 
 
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar 
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc). 
 
 
Local,  de de 20__. 
 
  
 _ 
Razão Social 
CNPJ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.  013/2017/SRP 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO 
 

 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), 
 em cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face do quanto disposto no 
art. 96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos: 
 
(    ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação. 
ou 
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei 
Complementar nº 123/06] 
 
(      ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do 
§1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal. 
 
 
Local,  de de 20__. 
 
  
 _ 
Razão Social 
CNPJ 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.  013/2017/SRP 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR 
 
 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), 
 declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, 
 
(   ) nem menor de 16 anos. 
(   ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
 
Local,  de de 20__. 
 
Razão Social 
CNPJ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017/SRP 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº075/2017 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 
Aos **** dias do mês de **** de ****, o Município de Amargosa, com sede na Praça Lourival 
Monte, s/nº. , Centro, Amargosa, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº ****, neste ato representado 
por JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR , nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 
183/13; do Decreto nº 353/2006; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais 
normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº ***/2017, conforme Ato publicado em **/**/**** e 
homologado em **/**/****, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos 
itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer 
parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa ****, inscrita no 
CNPJ sob o nº ****, com sede na ****, CEP ****, no Município de ****, neste ato representada 
pelo(a) Sr(a). ****, portador(a) da Cédula de Identidade nº **** e CPF nº ****, cuja proposta foi 
classificada em **º  lugar no certame.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual aquisição de equuipamentos de 
informática, visando atender às necessidades dos diversos orgãos e secretarias municipais, 
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

MARCA/ 
FABRICANTE 

QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO 

     
     
     
     

 
(NOTA EXPLICATIVA: As tabelas deste item e seu subitem devem ser adaptadas e preenchidas de 
acordo com o objeto e as particularidades da aquisição, especificando também os itens destinados a cada 
órgão participante do registro de preços (se houver). 
 
1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
 
2.1. São participantes os seguintes órgãos: 
i) Secretaria Municipal de Saúde 
j) Secretaria Municipal de Educação 
k) Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação 
l) Secretaria Municipal de Agricultura 
m) Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 
n) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
o) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
p) Outras 
 
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão 
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 183/2013, e na Lei nº 8.666/93. 
 
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
2.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
e registrados na ata de registro de preços. 
 
2.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 
aderirem. 
 
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente 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. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS 
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4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 
da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 
negociações junto aos fornecedores. 
 
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
 
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicação de penalidade;  
 
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a 
ordem de classificação original do certame. 
 
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 
 
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando 
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 
 
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
 
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, 
quando cabível. 
 
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 
 
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, 
a ser realizada pela própria unidade, 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 de 30 (trinta) dias. Todos os 
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documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente 
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 
 
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital 
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 
 
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos 
termos do parágrafo único do Decreto Municipal nº.  183/13. 

 
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

 
4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 

 
4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando: 
 
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o 
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou 
no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
5.4. 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: 
5.4.1. Por razões de interesse público; 
5.4.2. A pedido do fornecedor. 
 
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do 
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
 
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas 
licitações com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante 
pronta entrega, independente do valor. 
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos 
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, 
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas 
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essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de 
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão 
contratual, dentre outras pertinentes. 
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da 
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente 
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de 
despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme 
disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto 
Municipal nº 183/2013. 
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento 
equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 
6.4.  Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração. 
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à 
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder 
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação. 
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
6.7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor total 
licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os requisitos constantes 
da Seção “DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do Edital de licitação que deu origem à 
presente ata de registro de preços. 
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 
7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº.  8.666/93, até o limite legal. 
   
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 
 
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 
 
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas 
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” 
do edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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10. Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E 
DEFINITIVO” do edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
12. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração.  
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, 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 8.666/93. 
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
 
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 
 
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o 
Termo de Referência e a proposta da empresa.  
 
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto 
nº 354/2006, do Decreto n° 353/2006, do Decreto nº 183/13, da Lei Complementar nº 123/06, e 
da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente. 
 
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Amargosa, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Local, data 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

Representante legal: [nome completo] 
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número] 

Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social] 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.  013/2017 

 
ANEXO VIII 

A 
Prefeitura Municipal de Amargosa 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.  013/2017 
Objeto:  
Abertura dos envelopes:  
Horário:  

 
 Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, 
para o fornecimento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº.  013/2017, conforme especificação constante do Termo de Referência deste Edital. 
 Os prazos para cumprimento dos objeto são os que se seguem: 

a)  prazo de validade da proposta: ..... (....................)  dias;  
b)  prazo para fornecimento:      ..... (....................) dias.  

Observação: atentar para os prazos previstos no edital. 
 
 Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes 
da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ 
______________ ( ___________________________________________________ ). 
 Os dados da nossa empresa são: 

a)  Razão Social: ______________________________; 
b)  CNPJ  n.º:  ______________________________; 
c)  Endereço Completo: ______________________________; 
d)  Fone: ______________________________; 
e)  Fax (se houver): ______________________________; 
f)  E-mail: ______________________________; 
g)  Conta Bancária/Agência/Banco: ______________________________. 

 
Local e data 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo(do representante legal) 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LICITANTE: 
END. COMERCIAL: UF: 
CEP: FONE/FAX: CONTATO: 
INSC. ESTADUAL: CNPJ: 
VALIDADE DA PROPOSTA: REPRESENTANTE LEGAL: 
DADOS BANCÁRIOS: 
OBJETO:  

PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS 
ITEM... 

Item Discriminação Unidade Qtd 
Valor 

Unitário2 
Valor 
Total3 

Marca 

 

[O Licitante deve preencher a Proposta 
conforme discriminação, unidade e 
quantidade para o item e lote que 
ofertar preço, de acordo com o Termo 
de Referência – Anexo I] O erro na 
discriminação ensejará a 
desclassificação. 

  

   

VALOR DO ITEM (POR EXTENSO): 
 
Valor Total da Proposta4: 
 
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de 
nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, 
tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço 
ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe 
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente. 
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 
10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2017/SRP. 

 
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE 
____________________, _____/____/____               ________________________________________ 
LOCAL             DATA      ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO 
REPRESENTANTE 
Observações:  A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do contrato. 

                                                           
2 Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até quatro casas decimais. 
3 O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada. 
4 O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os lotes para os quais o licitante ofertar proposta. 
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LOTE 01 
ADENDO 01 

ULTRABOOK 
 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas  
1. COMPOSIÇÃO  
02 (dois) núcleos físicos de processamento, frequência real de 1.2 GHz (não utilizando a 
funcionalidade de overclock), cache de 3MB, arquitetura 64bits; - Possui tecnologia 
turboboost, para garantir boa performance do equipamento ainda que sejam realizadas 
tarefas múltiplas de forma simultânea; - Possui controlador de memória e de vídeo 
integrados no processador; - Possui tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de 
energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU; - 
Cooler original do mesmo fabricante do processador (certificado pelo fabricante do 
processador), especificado/admitido pelo fabricante para o modelo do processador; - 
O modelo de processador ofertado possui processo de fabricação em vigor por pelo 
menos 90 (noventa) dias após a publicação do Edital; - Suporta instruções SSE 4.1/4.2 e 
AVX 2.0; - Possui litografia de 14 nm. - Memória RAM - Total de memória instalada: 
um pente de 8 (oito) GB (Gigabytes), sendo que o equipamento possui 2 slots capazes 
de operar em 'dual channel'; - Tipo DDR3L -1600; - Velocidade de clock de 1,6 GHz 
(Gigahertz); - Deve ser expansível a, pelo menos, 16 GB (Gigabytes); - O pente de 
memória é homologado pelo fabricante do equipamento ofertado, sendo apresentada 
comprovação. - BIOS - BIOS UEFI do fabricante e desenvolvida pelo próprio fabricante 
do equipamento; - O fabricante é registrado na "Membership List" do Unified 
Extensible Firmware Interface Forum, acessível pelo website 
http://www.uefi.org/members, estando nas categorias Promoters, de forma a atestar 
que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou 
superior; - Implementada em “flash memory” atualizável diretamente pelo 
microcomputador, com as seguintes características: - Sempre que o equipamento for 
inicializado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante do 
microcomputador; - Com suporte a “Plug and Play”, SMBIOS (System Management 
BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); - Suporta o recurso PXE 
(Pre-boot Execution Environment) e WOL (Wake on LAN); - Com registro de número 
de série acessível remotamente; - Possui recursos de controle de permissão através de 
senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das 
configurações do BIOS; - Viabiliza controle de sequência de boot; - Viabiliza replicação 
de configuração de BIOS. - Placa Mãe - É do mesmo fabricante do equipamento e 
projetadas especificamente para o equipamento; - Chip de segurança TPM (Trusted 
Platform Module), versão 1.2, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e 
software para utilização do chip; - A instalação do chip TPM é feita pelo fabricante da 
placa mãe, não sendo utilizados procedimentos de inserção após a manufatura da 
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placa mãe (soldas, adaptações, etc.); - Para a implementação e uso dos recursos que o 
TPM, em conjunto com o sistema de segurança oferece, serão ofertados e entregues 
todos os programas de computador necessários para a utilização destas tecnologias; - 
Controladora SATA de 3 Gb/s, integrada e compatível com os periféricos adiante 
especificados; - O chipset da placa mãe suporta velocidade do barramento de 
comunicação com o processador de a velocidade nominal máxima suportada pelo 
processador ofertado, não utilizando a funcionalidade de overclock e será capaz de 
operar com dois canais simultâneos (Dual Channel); - O conjunto placa-mãe, BIOS e 
cooler provem mecanismo de redução de consumo de energia elétrica e dissipação 
térmica, garantindo que voltagem, frequência do clock e velocidade do cooler sejam 
reguladas automaticamente de acordo com o uso do computador; - Com total suporte 
às características especificadas para processador, memória RAM e disco rígido 
presentes neste Termo de Referência. - Interfaces - Placa de vídeo integrada ao 
processador com 512MB de memória com tecnologia de alocação dinâmica. Deverá 
possuir suporte à DirectX 11.1; - Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 
conector RJ-45, compatível com os padrões IEEE 802.3, com função WOL (Wake on 
LAN) e PXE (Pre-boot Execution Environment), com auto negociação e chaveamento 
automático entre os modos de operação entre 10/100/1000 Mbps e entre Half/Full 
Duplex); Acompanha maleta e minimouse; 
 
2.SOFTWARES  
a) Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros 
dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, configuração e operação do 
equipamentodeverão ser entregues em mídia eletrônica ou disponibilizados para 
download na Internet;  
b) Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio 
fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das 
últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do 
Sistema Operacional (Windows).  
 
3. GARANTIA  
a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses;  
b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte 
ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
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d) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluídos em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado.   
e) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
f) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
g) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
h) No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
i) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento.  
B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
1)  Sistema Operacional Windows com suporte disponível pelo fabricante. 
  

ADENDO 02 
 

NOTEBOOK ALTA PERFORMANCE 
 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas 
1. COMPOSIÇÃO 
Notebook com processador  i7 ou compatível, 8GB 1TB (4GB de Memória Dedicada) 
8SSD LED 14 Windows10 Prata. Informações adicionais: Cor prata ou preto Polegadas 
da Tela 14' /Core i7 ou compatível / Modelo Processador 6a eração Cache,2.5 GHz até 
3.1 GHz c / Cache 4M / Chipset Chipset integrado ao processador /Memória RAM 
8GB/ SSD 8GB/ HD 1TB Placa de Som / Placa de Vídeo dedicada com  4GBDDR3 / 
Placa de Rede RJ45 - 10/100 Ethernet / Drives Não / Conexões USB / Leitor de Cartão 
Cartão de Memória (SD, SDHC,SD3.0, MS, MS Pro) / Teclado Comum / Diferenciais 
Bluetooth / Alimentação Bivolt /Conteúdo da Embalagem Computador; adaptador 
AC; cabo de força; manuais / Manual de instruções.12 meses de garantia 
 
2. OUTROS  
a) Vídeo:Placa de Vídeo Dedicada Onboard de 4GB de capacidade 
b) Monitor: led 15.6″ Full HD  Touchscreen; 
c) Interfaces de entrada/saída: 
i. 01 (um) conector VGA 15 pinos ou Mini DisplayPort;  
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ii. 01 (um) conector mini hdmi ou hdmi 19 pinos;  
iii. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ auto-falante estéreo;   
iv. 03 (três) conectores compatíveis com USB 3.0;  
v. 01 (um) conector padrão rj-45 integrado interface de rede gigabit ethernet 
velocidade  
vi. 10/100/1000mbits; viii. Rede integrada wireless IEEE 802.11 a/b/g/n; ix. Wireless 
Bluetooth 4.0;  
vii. Webcam integrada ao gabinete;  
d) Áudio: som estéreo integrado compatível com o padrão hd;  
e) Bateria: mínimo de 3 células de lítio-íon ou polímero e garantia de bateria com no 
mínimo 12 (doze) meses.  
f) Alimentação: fonte ac externa de no mínimo 45w (3 pinos) 100-240v seleção 
automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação  
g) Teclado e touch-pad: 
Teclado ABNT2: o teclado deverá incluir função backlight (iluminação traseira) para o 
uso em ambientes escuros, assim como teclas para desabilitar essa função; Touch-pad 
com dois botões e área de rolagem (scroll);  
h) Segurança: 
Leitor biométrico integrado e acompanhado de software para gerenciamento de 
credenciais e acessos; Chip tpm, fazendo parte do processo fabril do equipamento, 
acompanhado de software para utilização do chip.  
i) Capa: acompanhar maleta ou capa compatível à tela do equipamento ofertado, com 
revestimento interno macio para proteção contra impactos, arranhões e poeira;  
j) Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, 
inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web 
site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do 
usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do 
equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no 
gabinete;   
7. SOFTWARES  
a) Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros 
dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, configuração e operação do 
equipamento, deverão ser entregues em mídia eletrônica ou disponibilizados para 
download na Internet;  
8. GARANTIA  
a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses;  
b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
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c) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte 
ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
d) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se 
encontram (on-site), em até 5 (cinco) dia úteis ao de abertura do chamado junto a 
contratada e concluídos em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado.   
e) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
f) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
g) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
h) No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
i) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento.  
B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A.  
Sistema Operacional Windows com suporte disponível pelo fabricante.   
ADENDO 03 
 
NOTEBOOK MÉDIA PERFORMANCE 
 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas 
1. COMPOSIÇÃO  
 
Core i5 OU COMPATÍVEL, 8GB, 1TB, Tela 15.6", Placa de Vídeo 2GB  Cache: 3MB 
Clock: 2.3GHz (até 2.8GHz) Memória RAM: 8GB DDR4 (4GB soldados + 4GB 
SODIMM) Máxima expansão da memória: 12GB Armazenamento (HD): 1TB 5400RPM 
Chipset: Integrado Placa Grafica: 2GB Resolução de Tela: 1366 x 768 Formato de Tela: 
16:9 widescreen Cor: Prata Wireless: WiFi 1x1 AC Drive Óptico: Sim (DVD/CD) 
Camera: Webcam HD Bluetooth: Bluetooth 4.1 falantes de1.5W com certificação Dolby 
Audio HDMI: Sim VGA: Sim RJ-45: Sim Ethernet: 1000M Leitor de impressão digital: 
Não Touchpad: Sim Teclado backlit 
LED: Não Teclado numérico: Sim Bateria: 2 células, 39Wh Adaptador AC: 65W 
Microfone: Sim, integrado USB (3.0): 1 x USB 3.0 USB (2.0): 2 x USB 2.0 e-SATA:Não 
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Kensington Lock: Sim Leitor de Cartões: Leitor de cartões 4-em-1 (SD,SDHC, SDXC, 
MMC)  
 2. SOFTWARES  
a)Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros 
dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, configuração e operação do 
equipamento, deverão ser entregues em mídia eletrônica ou disponibilizados para 
download na Internet;  
3. GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses;  
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverão possuir código de identificação único para a 
abertura dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado.   
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento.  
 
B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A.  
 Sistema Operacional Windows com suporte disponível pelo fabricante.  
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ADENDO 04 
 

NOTEBOOK BÁSICO ADM 
 

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas   
1. COMPOSIÇÃO 
Notebook  Core i3 ou compatível  velocidade 2.0 Ghz, barramento (FSB) 5 GT/s, 
memória cache ,Memoria ram capacidade 4 GB Expansível até 16GB Barramento da 
memória DDR3L. HDD Capacidade 1 TB velocidade derotação HD 5400 RPM. 
Interface do HD SATA. ateria Tipo 40 WHr, 4 Células (ions de lítio). uração da bateria 
Até 7 horas. Webcam Webcam HD 720p com Microfone. Placa de vídeoTipo integrada. 
 
2. OUTROS  
i)Capa: acompanhar maleta ou capa compatível à tela do equipamento ofertado, com 
revestimento interno macio para proteção contra impactos, arranhões e poeira;  
j)Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, 
inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web 
site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do 
usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do 
equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no 
gabinete;  
 3. SOFTWARES  
a)Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros 
dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, configuração e operação do 
equipamento, deverão ser entregues em mídia eletrônica ou disponibilizados para 
download na Internet;  
4. GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses;  
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluídos em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado.   
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f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento.  
B) REQUISITOS COMPLEMENTARES:  
 Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A.  
 a.  Sistema Operacional Windows com suporte disponível pelo fabricante. ;  
 
  

LOTE 02 
ADENDO 05 

 
MICROCOMPUTADOR DE ALTA PERFORMANCE 

 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas p 
 1. COMPOSIÇÃO 
 
MICROCOMPUTADORDesktop, com as seguintes características: Processador: Core I7 
3.6GHz OU COMPATÍVEL; Memória RAM: 8Gb DDR4 2133 MHz HD: 1 Tb 7200 RPM 
Kit Teclado e Mouse sem fio (wireless); 04 (quatro) conexões traseiras USB 3.0; 02 
(duas) conexões frontais USB 2.0; Formato mini torre ou slim, reversível, toolless; 
Conexão HDMI; Conexão PS2; Placa de rede 10/100/1000; Placa de vídeo 2.0 GB  
DDR3 dedicada Monitor de vídeo 23 Widescreen; Gravador/Leitor CD/DVD; Placa 
wireless 802.11; Bluetooth 4.0 - 2.4GHz; Placa de som integrada; Kit multimídia; Leitor 
cartão de mídia Leitor de cartão 2 em 1 (SD, MicroSD); Qualificação Energy Star 6.0 ou 
Certificação EPEAT. Drivers e manuais em Português e em CD, Com cabo de 
alimentação de energia e todos os componentes do equipamento (gabinete, monitor, 
teclado e mouse) deverão obedecer à mesma padronização de cor preta 
 
2. CHIPSET E PLACA MÃE  
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a) Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de 
livre comercialização no mercado;   
b) Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico.  
 
3. MEMÓRIA  
a) Com no mínimo 16GB ddr3 1600 mhz (2x8gb);;  
b) Garantir e oferecer expansibilidade para 32GB;  
4.PLACA DE VÍDEO  
 a) Placa de vídeo OffBoard 2GB DDR3 
 b) Conexão Pci Express 
c)Entrada Hdi, DVI 
d) Compatível com os Sistemas operacionais disponíveis no mercado 
e)Cooler de Alta Capacidade 
f) energia auxiliar em fonte Real 
 
a) Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do 
equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e 
internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em 
uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais;  
b) Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de 
serem comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas 
pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas 
diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem como constar no site 
do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da 
proposta no certame;  
c) Idioma – todas as informações e documentos exigidos na especificação técnica 
deverão ser apresentados, preferencialmente, em português. Será aceito como idioma 
alternativo apenas o inglês, caso contrário, deverá ser apresentada tradução 
juramentada;  
 
5. OUTROS REQUISITOS  
a) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor;  
b) Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os 
componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória, interface 
de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia ótica, mouse, 
teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de 
forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações ofertadas, possíveis 
expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais 
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações 
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obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que conste o respectivo endereço 
eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;  
 
6. GARANTIA  
a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses;  
b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h;  
c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a 
abertura dos chamados;  
d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte 
ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado;  
f) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h;  
g) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i) No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento;  
k) Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a notificação de fornecimento 
emitida à empresa contratada;  
 
B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A.  
 a.Sistema Operacional Windows com suporte disponível pelo fabricante. ;  
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ADENDO 06 
 

MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO 
 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas 
1. COMPOSIÇÃO  
desktop completo, com gabinete preto, portas usb 3.0/2.0 (pelo menos 2) frontais, 8 
portas usb 2.0 (4 no painel traseiro, pretas, conectores internos para mais 4 portas) . 
placa de rede (lan): gigabit lan 10/100/1000. processador de 2 núcleos de 
processamento (tipo intel core i3 ou similar, equivalente ou de igual ou melhor 
qualidade.), velocidade de clock mínima de 3.10 ghz, memória cache de 4 mb (l3), 
memória ram ddr3 de 4 gb, dvd/rw, hd de 500gb , fonte atx 500 w, placa de vídeo 1gb, 
conexões de vídeo: saída multi-vga: hdmi/ dvi/ rgb- full hd. monitor led 17'' ou 
superior, teclado abnt ii , mouse, caixas de som 2 canais, manuais e cd de instalação. 
garantia on-site (no local da instalação) de 12 meses. 
2. CHIPSET E PLACA MÃE  
a) Deve possuir quatro slots de memória e expasível até 64gb; 
b)Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico.  
c) Vídeo Onboard, 
3. MEMÓRIA  
c)Com no mínimo 16gbGB ddr3 1600 mhz (1x8gb);;  
4. GABINETE  
a)Arquitetura permitindo a utilização na posição horizontal ou vertical sem 
comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador;  
b)Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com 
consumo e potência de no máximo 255 watts, suficiente para suportar todos os 
dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos 
rígidos, memória ram e demais periféricos);  
c)Fonte pfc (power factor correction) ativo com eficiência superior a 87% (pfc 80+);  
d)Deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos componentes “disco rígido”, 
“unidade de mídia ótica”, “memórias” e “placas de expansão” sem a utilização de 
ferramentas (full tool less).  
e)Volume máximo de 13 (treze) litros;  
 
11. INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO  
a)Controladora de vídeo:  
i.Permita o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores e  placa de 
vídeo off-board.  
ii.Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão HDMI 
iii.Possuir, no mínimo, 1 (uma) no padrão displayport ou DVI-i/d nativas;  
b)Controladora de rede:  
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i.Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos wake on lan (wol);  
ii.Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão rj-45 integrada;  
c)Controladora de áudio:  
i.Controladora de som compatível com o padrão “hd audio codec”;   
ii.Alto-falante integrado ao gabinete com potência de 1,0 w;  
iii.Possuir no painel frontal um conector para microfone e um conector para fone de 
ouvido; iv. Possuir no painel traseiro um conector de saída de linha e um conector de 
entrada de linha/microfone;  
d)Portas e expansões:  
i.Possuir, no mínimo, 10 (dez) portas USB 2.0 / 3.0 nativas, sendo  (seis) na parte 
traseira e 2 (quatro) na parte frontal do gabinete;  
ii.Não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas.    
iii.Das 10 portas, devem existir pelo menos 4 (quatro) USB 3.0; 
iv.Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial nativa;  
v.Possuir 01 placa wireless pci, com antena, padrão IEEE 802.11 suportes a 802.11b, 
802.11g, 802.11n, do mesmo fabricante do computador para efeito de total 
compatibilidade computador;  
 
11. MONITOR DE VÍDEO  
a)Tamanho da tela: mínima de 17 ou superiorpolegadas;  
b)Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS;  
c)Conectores de entrada:  
i.Uma entrada DVI e/ou displayport, compatível com a interface controladora de 
vídeo dos computadores ofertados – o cabo de interligação deve ser entregue junto 
com a solução;  
ii.Uma entrada  compatível com a interface controladora de vídeo, sem o uso de 
adaptadores; ;  
i)Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento 
horizontal;  
j)Tela com regulagem de altura (mínimo de 10cm) e inclinação;  
 
12. SOFTWARES  
a)Software para gravação de mídias CD/DVD;  
b)Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de 
firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do 
equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser 
facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;  
13. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES  
a)Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do 
equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e 
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internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em 
uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais;  
b)Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de serem 
comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas pelo 
fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas 
diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem como constar no site 
do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da 
proposta no certame;  
c)Idioma – todas as informações e documentos exigidos na especificação técnica 
deverão ser apresentados, preferencialmente, em português. Será aceito como idioma 
alternativo apenas o inglês, caso contrário, deverá ser apresentada tradução 
juramentada;  
14. OUTROS REQUISITOS  
a)Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor;  
b)Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os 
componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória, interface 
de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia ótica, mouse, 
teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de 
forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações ofertadas, possíveis 
expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais 
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações 
obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que conste o respectivo endereço 
eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;  
 15. GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses;  
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h;  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluídos em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado;  
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h;  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
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h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento;  
k)Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a notificação de fornecimento 
emitida à empresa contratada;  
B) REQUISITOS COMPLEMENTARES:  
 Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A. 
Sistema Operacional Windows com suporte disponível pelo fabricante.    
  
 

ADENDO 07 
COMPUTADOR SERVIDOR RACK 

  
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas 
 
1. PROCESSADOR  
a)Processadores 3.0GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (80W) com 4 núcleos 
 
2. BIOS  
a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter 
direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo 
fabricante do equipamento;  
b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as 
atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização; 
c) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e com possibilidade de 
configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que controlem 
acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP;  
d) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa;  
3. CHIPSET E PLACA MÃE  
a)Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de 
livre comercialização no mercado;   
b)Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico.  
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4. MEMÓRIA  
a)Com no mínimo 8GB DIMMs DDR4 a até 2.133MT/s 
b)Garantir e oferecer expansibilidade RAM máxima: até 384 GB (12 slots DIMM): 8 GB 
/16 GB 
5.PLACA DE VÍDEO  
a) Placa de vídeo onboard  
b) Conexão Pci Express 
c)Entrada Hdi, DVI 
d) Compatível com os Sistemas operacionais disponíveis no mercado 
e)Cooler de Alta Capacidade 
f) energia auxiliar em fonte Real 
5. ARMAZENAMENTO  
a)  1TB, 7.2K, RPM, SATA, 6Gbps, 3.5in Hot-plug Hard Drive; 
b) Suporte à SAS, SATA, SAS near-line, SSD 
6. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA  
a)DVD SATA Interno para Chassis com até 4 HD [Incluído] 
7. FONTE DE ENERGIA 
a)Fonte de Alimentação, Hot Plug, Única (1+0), 550W  
8. ACESSÓRIOS  
a)NBR14136-C13, 250 V, cabo de alimentação de 2 metros 
b)Controladora de rede:Placa On-Board Quatro Portas, 1Gb, LOM 
c)DVD ROM, SATA Interno; Integrated Matrox G200 com 16 
MB 
d) Placa de rede On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM); 2 x PCIe 3.0 
slots: x16 slot, full-height (1x8 3.0)+ x8 slot, 
low-profile (1x4 3.0) 
e)  2X USB 3.0 (Traseiro); 2x USB 2.0 (Frontal); 1x Serial; 1x VGA; 2x LAN RJ45; 
9. ENERGIA 
Fonte de energia cabeada, 250w; Cabo de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 
10A, 2 metros de 
comprimento; 
 
10. GABINETE 
Formato: Rack 1U 
 
11. SOFTWARES  
a)Windows Server 2012 R2, Standard Ed ou superior 
b)Os equipamentos utilizados para homologação deverão ser entregues com o sistema 
operacional pré-instalado pelo fabricante;  
c)Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de 
firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do 
equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser 
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facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;  
12. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES  
a)Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do 
equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e 
internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em 
uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais;  
b)Idioma – todas as informações e documentos exigidos na especificação técnica 
deverão ser apresentados, preferencialmente, em português. Será aceito como idioma 
alternativo apenas o inglês, caso contrário, deverá ser apresentada tradução 
juramentada;  
13. OUTROS REQUISITOS 
a)Todos os equipamentos ofertados (gabinete, mouse) devem possuir gradações 
neutras das cores, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor;  
b)Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os 
componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória, interface 
de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia ótica, mouse, 
teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de 
forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações ofertadas, possíveis 
expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais 
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações 
obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que conste o respectivo endereço 
eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;  
 
14. SUPORTE PARA RACK 
a) Trilhos estáticos ReadyRails™ para montagem sem ferramentas em racks de 4 hastes 
de orifícios redondos não rosqueados ou quadrados, ou montagem com ferramentas 
em racks de 4 hastes rosqueadas e de 2 hastes. 
 
15.DIMENSÕES 
Profundidade sem tampa frontal: 495,0 mm (19,5 pol)  
Profundidade com tampa frontal: 551,3 mm (21,7 pol) 
Altura: 42,8 mm (1,68 pol)  
Largura sem presilhas do rack: 434,0 mm (17,08 pol)  
Largura com presilhas do rack: 482,4 mm (18,99 pol) 
 
16. GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36(trinta e seis) 
meses;  
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
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descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h;  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), no próximo dia útil ao de abertura do chamado junto a contratada 
e concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado;  
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h;  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento;  
k)Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a notificação de fornecimento 
emitida à empresa contratada;  
 
B) REQUISITOS COMPLEMENTARES:  
 Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A.  
 a.  Windows Server 2012 R2, Standard Ed OU SUPERIOR com suporte do 
fabricante 
  

LOTE 03 
ADENDO 08 

ESTABILIZADOR 
 

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
1. COMPOSIÇÃO 
Especificações: - Compatí±vel com impressoras a laser. - Atende à norma NBR 
14373:2006. - Modelos bivolt automítico: entrada 115/127/220V~ com seleção 
automática e saí±da fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W) - 05 tomadas de saída padrão 
NBR 14136 - Filtro de linha. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 
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estágios de regulação (modelos bivolt automático)- Fusí±vel removível - True RMS - 
Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental - 
Potência: 1000VA ou 1000W Frequência: 60Hz - Tensão - Entrada: 115/127/220V~ 
Saída: 115V~. 
2. OUTRAS CONFIGURAÇÕES 
a) ampla faixa de entrada,  
b)proteções contra subtensão, sobretensão, sobrecarga. 
c) indicações luminosas e chave liga-desliga embutida. 
3 . GARANTIA  
a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses;  
b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a 
abertura dos chamados;  
d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte 
ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado.O atendimento será em 
regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
f) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
g) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;   
h) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada 
 
5. OUTROS REQUISITOS  
 
a) O equipamento ofertado deve possuir gradações neutras das cores, preta ou cinza, e 
manter o mesmo padrão de cor;  
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ADENDO 09 

 
NOBREAK 3 KVA/ 3000 OU SUPERIOR 

 
 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os 
itens  
 
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
a) capacidade de potência de saída 2100 watts / 3000 va,  
b) tensão nominal de saída 115v, conexões de saída (8) nbr 14136,  
c) tensão nominal de entrada 115v~220v, frequência de entrada 60 hz, intervalo de 
tensão de entrada ajustável para as principais operações 90 - 140 / 180 250v,  
d) corrente máxima de entrada 26a,  
e) baterias & tempo de operação, tipo de bateria bateria selada chumbo-acido livre de 
manutenção : a prova de vasamento,  
f) alarme sonoro soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria, 
proteção contra surtos e filtragem, dimensões máximas de altura 455.00 mm,  
g) dimensões máximas de largura 205.00 mm, dimensões máximas de profundidade 
510.00 mm, peso líquido 65.00 kg, peso para transporte 74.65 kg,  
h) umidade relativa de operação 0 90%,  
 
2.  ALIMENTAÇÃO 
a)Bivolt 110-240v 
 
3 . GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36(trinta e seis) 
meses;  
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
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concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado.O atendimento será em 
regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
f)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
g)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
h)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
i)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada 
 
5. OUTROS REQUISITOS  
 
a)O equipamento ofertado deve possuir gradações neutras das cores, preta ou cinza, e 
manter o mesmo padrão de cor.  
  

LOTE 04 
ADENDO 10 

 
CENTRAL DE ALARME SEM FIO 

 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os 
itens  
 
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alarme sonoro contra intrusao predial: central de alarme: sistema de alarme anti-furto; 
central de alarme 558 via web system; 10 zonas programáveis, mais uma zona de 
teclado 558 led s, permite a visualização de até 16 zonas por paginação; expansão até 67 
zonas; permite até 02 pgm s; permite monitoramento doméstico; 2 controles remotos 
CENTRAL+TECLADO+RECEPTOR+2CONTROLES 
 
2 . GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses; 
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b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado. 
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada. 
 
  

ADENDO 11 
 

CENTRAL DE ALARME MONITORADA 18 ZONAS 
 

 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os 
itens  
 
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
central telefônica - componente / acessório - central de alarme monitorada; devera 
possuir a capacidade de armazenar 8 números de telefone, deverá possuir as funções 
pânico, emergência, zona 24 horas; ter bateria selada, sem manutenção, de 12 volts por 
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7 amperes/hora, carregador de bateria inteligente com proteção contra curto-circuito 
ou inversão de polaridade; possuir temporização e função de teste de sensores; podem 
ser conectados a sensores de abertura, infravermelho, impacto e outros; apresentar 
reportagem de eventos para 2 destinos ip. 
 
2 . GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses; 
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado. 
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada 
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ADENDO 12 
SIRENE ALARME 

 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os 
itens  
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alarme sonoro/visual, sirene 120 db, com acionador manual, alimentação 220 vac - 
instalado. 
2 . GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses; 
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado. 
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada 
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3. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES  
a)Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do 
equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e 
internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em 
uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais.  
 
 

ADENDO 13 
 

SENSOR INFRAVERMELHO PARA ALARME 
 

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os 
itens  
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sensor de presença por infravermelho, de sobrepor para uso externo com regulagem 
de sensibilidade. Distância de detecção de até 15 metros (5 fios) 
2 . GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses; 
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado. 
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
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j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada. 
 
  

ADENDO 14 
BATERIA SELADA 

 
 A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os 
itens  
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
bateria 12v; 7ah; selada; recarregável; 15x65x100mm, aplicação: nobreak sms, modelo 
usm 1400-bi fx. 
2 . GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses; 
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado. 
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
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j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada. 
 
  

ADENDO 15 
 

BOTÃO DE PÂNICO 
 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os 
itens  
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
a)  com Acionamento Nf 
b) Fácil Fixação 
c) Proteção Contra Acionamentos Acidentais. 
2 . GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses; 
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado. 
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
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i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada 
3. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES  
a)Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do 
equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e 
internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em 
uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais.  
  

ADENDO 16 
DETECTOR DE FUMAÇA SENSOR ENDEREÇÁVEL 

 
 A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os 
itens  
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Detector de fumaça com alarme de incêndio, com tecnologia fotoelétrica, com alarme 
sonoro de no mínimo 85 dba, bateria com vida útil de no mínimo 1 ano 
2 . GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses; 
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado. 
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
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h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada. 
 
 
  

ADENDO 17 
STAND ALONE 17 CANAIS 

 
 A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os 
itens  
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
APARELHO GRAVADOR - DVR Stand Alone Tribrido 16 canais; Sistema operacional 
embarcado; função pentaplex; entradas de ví±deo BNC; capacidade para 1 HD com 
conexão SATA de atuação 2 TB; saí±da de ví±deo 1 saí±da HDMI , 1 saí±da VGA; 
padrões de ví±deo PAL e NTSC; backup modo disco rígido USB, download por rede e 
FTP; formato de arquivo AVI/DAV/ASF; rede interface RJ45 (10/100 Mbps) em 
acordo com o padrão IEEE 802.3z funções transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, 
NTP, DHCP; Bitstream Dual bitstream; conectores entrada de ví±deo BNC (16) entrada 
de áudio 1(RCA) 1(RCA) 1(RCA) saída de áudio 1(RCA) 1(RCA) 1(RCA) Ethernet RJ45 
modular jack com 8 pinos protegidos; interface de rede 10/100 Mbps; taxa de gravação 
(fps) NTSC 480 PAL 400; 16 video Power Balun. 
2 . GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses; 
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
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d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado. 
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada. 
 

ADENDO 18 
STAND ALONE 8 CANAIS 

 
 A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os 
itens  
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
a)Processador principal microprocessador embutido de alto desempenho; 
b)Sistema operacional linux 
c)recursos do sistema; 
d)HD 720p 
reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto  
e)interface do usuário: interface gráfica amigável com dicas de menus na tela. 
f)dispositivo de controle: painel frontal, mouse usb, controle remoto ir, teclado 
intelbras e rede. 
g)método de entrada: status do hd, estatística de transmissão de dados, gravação de 
registros, versão da bios, usuários on-line e rede ausente.  
h)fonte de alimentação 100-240 v 
j)Cabo HDMI Incluso 
l)Conexão HDMI 
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2.ARMAZENAMENTO 
a)Hd de 1Tb ou superior; 
b)Capacidade de 2 Hds ou mais no aparelho; 
3 . GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses; 
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado. 
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência.  
 

ADENDO 19 
CÂMERA MULTI HD COM INFRAVERMELHO 

 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os 
itens  
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
câmera vídeo - câmera hdcvi:sensor de imagem 1/3, 2.0 megapixel cmos. padrão de 
vídeo hdcvi (ntsc). pixels efetivos 1920 (h) x 1080 (v). resolução de imagem full hd 
(1080p). taxa de frames 30 fps. relação sinal-ruído 55db. velocidade do obturador 1/3s 
a 1/100.000 s. sincronismo interno. controle da íris (eletrônica); dia e noite (automático, 
colorido, p&b, sensor externo (ldr)); agc - controle automático de ganho (ajustável); blc 
compensação de luz de fundo (ajustável); balanço de branco ajuste manual e 
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automático (selecionável) ajuste de imagem (brilho/contraste/nitidez/matiz/ganho); 
função espelho (rotação horizontal e vertical); idiomas do menu osd 
(inglês/português); mascaramento de faróis (hlc); wdr wide dynamic range. grau de 
proteção ip66. tesão 12 vcc. proteção anti surto 500 v (vídeo e alimentação). 
 
2 . GARANTIA  
a)Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses; 
b)A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h.  
c)O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  
d)Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e)Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), em até 5 dias úteis ao de abertura do chamado junto a contratada e 
concluído em até 10 dias úteis ao de abertura do chamado. 
f)O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g)Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h)Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
i)No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j)Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada. 
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ADENDO 20 
IMPRESSORA CARTÃO / CRACHÁ 

 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:  
 IMPRESSORA DE CARTÕES, colorida, frente e verso manual, resolução de 300dpi, 
carregador com capacidade para 100 cartões, cartões em PVC, PET, ABS, com 
laminação especial e paper card, com espessura de 0,25 a 1mm, formatos CR-80 e CR-
79, conforme ISO 7810, conexão via USB/Ethernet, bivolt, com fonte e cabo de força, 
cabo USB e CD de instalação, ref.: DTC1250e, FARGO, marca HID. 
 
1.VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 
a)Velocidade de impressão preto (normal, A4) até 18 ppm (Saída da primeira página 
em preto (letter, pronta) Até 8,5 segundos 
9. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS 
a)Windows, MACOS, Linux 
10 ACESSÓRIOS 
a)Cabo incluso Sim, 1 USB (AP) Cabo de força 
500 Cartões para Impressão Incluso 
 
11 . GARANTIA  
a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) 
meses; 
b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 18:00h. 
c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a 
abertura dos chamados;  
d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte 
ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos;  
e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se 
encontram (on-site), no próximo dia útil ao de abertura do chamado junto a contratada 
e concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado.  
f) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h.  
g) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos;  
h) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços 
de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação;  
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i) No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado 
possui a garantia solicitada neste termo de referência;  
j) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir 
necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de 
envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios 
que compõem o equipamento. Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a 
notificação de fornecimento emitida à empresa contratada 
12.SOFTWARES  
a)Software para instalação do equipamento;  
b)Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de 
firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do 
equipamento  
13.CARTUCHO DE IMPRESSÃO  
a)Acompanharão com o produto 2 cartuchos novos e carregados, da mesma marca do 
fabricante e compatíveis com o equipamento;  
b)Deverão estar em suas respectivas caixas, dentro do seu invólucro de proteção 
também lacrado. 
c)O cartucho não deve possuir chip como facilitador de recargas futuras. 
14. OUTROS REQUISITOS  
a)O equipamento ofertado deve possuir gradações neutras das cores, preta ou cinza, e 
manter o mesmo padrão de cor.  
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